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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 
 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2020, presente de um lado a Prefeitura 

Municipal de Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

Rua da Chácara, 445, em Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, 

comerciante, residente e domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, 

CEP nº 47.650-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 

488.511-2 SSP/BA, e do outro as empresas OSMAR PEREIRA SILVA-ME, inscrita no CNPJ nº 

05.781.097/0001-30, com Sede na Rua 25 de Dezembro, 120, Loja – Centro – Correntina – Bahia, 

CEP nº 47.650-000, neste ato representada por seu representante o Sr. Osmar Pereira Silva, 

brasileiro, maior, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 711.304.975-34 e portador da 

CI/RG nº 07.115.682-86 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Rafael Martins, 31, casa – Félix 

Araújo – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000; MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-ME, com 

sede na Rua 01, s/nº, casa – Bairro do Ouro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, inscrita no 

CNPJ sob nº 07.305.513/0001-50, neste ato representada pelo senhor Édio Santos de Moura, 

brasileiro, maior, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 003.626.785-61 e portador da 

CI/RG nº 11.336.424-54 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Manoel Pereira da Silva, s/nº – 

Rio do Ouro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000 e LOJA NOTA 10 GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME, com sede na Rua Dr. Góes Calmon, 47 – Centro – Correntina – 

Bahia, CEP nº 47.650-000, inscrita no CNPJ sob nº 01.278.222/0001-33, neste ato representada 

pelo seu sócio o senhor  Evanildo Ataíde Ramos, brasileiro, maior, casado, empresário, inscrito no 

CPF sob o nº 478.946.101-78 e portador da CI/RG nº 2.008.056 SSP/GO, residente e domiciliado 

à Rua das Mansões, 27, casa – Planalto – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, simplesmente 

denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, 

conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº  045/2020 , nos termos das leis nº 

10.520/2002 e nº 8.666/1993, leis complementares nº 123/2006 e 147/2014, Lei Municipal nº 

863/2010 e pelos decretos municipais nº 077/2009 e nº 055/2019 e demais legislações 

pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital de convocação e em seus anexos, consoante as 

seguintes cláusulas e condições:  

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de 

empresas para fornecimento de de materiais de limpeza, higiene pessoal e utensílios para 

cozinha que serão destinados à manutenção das secretarias deste Município, especificados no 

item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 009/2020, que é 

parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 
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LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Fornecedor (OSMAR PEREIRA SILVA-ME, inscrita no CNPJ nº 05.781.097/0001-30, Rua 25 de Dezembro, 

120, Loja – Centro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, (77) 3488-2594, (77) 988297956,  (Osmar Pereira 

Silva), e e-mail  osmarpreguinho@gmail.com 

 

Item 

do 

TR 

Especificação 

 

Marca 

 

Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso 

geral e alvejante, composição: 

Hipoclorito de sódio e água, teor de 

cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  

caixa com 12 unidade de 1 litro cada. 

Referência de qualidade: Ype, Q-boa 

ou qualidade superior. 

ype 590 cx R$ 26,00 R$ 15.340,00 

02 

Água sanitária, desinfetante de uso 

geral e alvejante, composição: 

Hipoclorito de sódio e água, teor de 

cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  

caixa com 6 unidade de 2 litro cada. 

Referência de qualidade: Ype, Q-boa 

ou qualidade superior. 

ype 186 cx R$ 25,00 R$ 4.650,00 

03 

Álcool em Gel antisséptico 

acondicionado em frasco de 400ml com 

válvula. Desenvolvido para 

higienização das mãos, apresenta ação 

antisséptica devido a sua concentração 

alcoólica. Produto com poder 

bactericida. Limpa e desinfeta as mãos 

de forma eficaz, matando 99% das 

bactérias. Testado e aprovado pela 

ANVISA. 

cruzeiro 102  frasco  R$ 6,99 R$ 712,98 

04 

Amaciante de roupa com 

hidraceramidas, em embalagem com    

2 litros. 

fofix 200 unid R$ 4,50 R$ 900,00 

05 

Bota em PVC cano longo na cor 

branca; Composição de PVC injetado 

com formulações diferenciadas, solado 

antiderrapante, formulado com 

composto químico altamente resistente 

à abrasão, sangue, ácidos graxos e com 

excelente desempenho em baixas 

temperaturas.Possui forro em poliéster 

e forma que garante ótima 

calçabilidade, proporcionando maior 

conforto. Diversos Tamanhos 

vulcabras 196 par R$ 55,00 R$ 10.780,00 

06 

Cera líquida incolor para pisos frios em 

geral, em embalagem com 750g, em 

caixa com 12 unid. 

KI-JOIA 54 cx R$ 41,90 R$ 2.262,60 

07 

Cera líquida vermelha para pisos frios 

em geral, em embalagem com 750g, em 

caixa com12 unid. 

KI-JOIA 28 cx R$ 41,90 R$ 1.173,20 

08 

Desinfetante Aspecto físico líquido. 

Super concentrado para desinfecção e 

aromatização de ambientes. Isento de 

candeias 582 cx R$ 32,00 R$ 18.624,00 
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partículas insolúveis ou materiais 

precitados, com ação  germicida e 

bactericida Composição aromática: 

eucalipto/pinho/floral e lavanda, 

Acondicionados em caixa com 06 

unidades de 2 Litros . A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do 

lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde.  

Referência de qualidade: Minuano, Ypê 

ou qualidade superior. 

09 

Desodorizador, purificador, de ar 

aerosol, fragância de lavanda e jasmin, 

em frasco com 400ml. 

teiu 390 frasco R$ 8,50 R$ 3.315,00 

10 

Detergente líquido para lavar louças, 

concetrado ,com tenso ativo 

biodegradável, neutro, antialérgico, 

composto de alquil benzeno sulfonato 

de sódio, sais inorgânicos, sequestrante, 

coadjuvante, preservativo, embalado 

em frasco inquebrável e transparente, 

com bico dosador, ph 7,5, 

acondicionado em embalagem com 500 

ml, em caixa com 24 unid. Referência 

de Qualidade: Limpol, Ypê  ou 

qualidade superior. 

teiu 274 cx R$ 32,50 R$ 8.905,00 

11 

Detergente sanitário - pedra para vaso 

sanitário, pedra com no mínimo 30 

gramas, com prendedor e recipiente ao 

vaso, fragâncias diversas. 

teiu 1.200 unid R$ 1,75 R$ 2.100,00 

12 

Escova em nylon para uso em limpeza 

de vaso sanitário com suporte em 

plástico. 

TEIU 362 unid R$ 6,90 R$ 2.497,80 

13 

Escova para lavar roupa, com cerdas 

em nylon, base em plástico, dimensões 

mínimas 12cm x 6cm x 1cm. 

INCAVAS 207 unid R$ 3,85 R$ 796,95 

14 

Esponja de lã de aço, em embalagem 

com 60g com 8 esponjas, Composição: 

aço carbono,   em fardo com 14 

pacotes. Referência de Qualidade: 

Marca Bombril, assolan  ou qualidade 

superior. 

assolan 132 Fardo R$ 12,00 R$ 1.584,00 

15 

Esponja dupla face , para limpeza em 

geral, uma face em espuma de 

poliuretano com bactericida e outra 

fibra sintética com abrasivo, medindo 

no mínimo 75 mm de largura x 110 mm 

de comprimento x 20 mm de espessura, 

antibactérias. 

Referência de qualidade: Marca Scoth-

Brite, Condor ou qualidade superior.em  

caixa com 60 unid. 

condor 96 cx R$ 36,00 R$ 3.456,00 

16 
Limpador  multiuso; em frasco com 

500ml  caixa com 24 unidades, 
candeias 106 cx R$ 79,90 R$ 8.469,40 
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indicado para a limpeza de cozinhas, 

banheiros, pias, azulejos, plástico, 

esmaltados, fogões e superfícies 

laváveis. 

17 

Limpador multiuso de uso geral, 

desengordurante e desifetante para 

limpeza pesada, biodegradável em 

embalagem com 500ml, em caixa com 

12 unid. 

q-boa 52 cx R$ 46,66 R$ 2.426,32 

18 
Lustra-móveis com aroma de lavanda, 

em frasco com 200ml. 
ype 60 unid R$ 4,37 R$ 262,20 

19 

Luva multi uso, tamanho G, 

antideslizante, com forração interna, 

resistente a álcool, ácidos e detergentes, 

cano longo, tamanho G. 

mucambo 329 par R$ 5,90 R$ 1.941,10 

20 

Luva multi uso, tamanho M, 

antideslizante, com forração interna, 

resistente a álcool, ácidos e detergentes, 

cano longo. 

mucambo 630 par R$ 5,90 R$ 3.717,00 

21 

Pá para recolher lixo, em metal 

galvanizado, com cabo de madeira, em 

tamanho grande, largura mínima 25cm. 

alpe 277 unid R$ 6,50 R$ 1.800,50 

22 

Rodo de madeira com cabo, resistente, 

com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 

candeias 456 unid R$ 5,90 R$ 2.690,40 

23 

Rodo de madeira com cabo, resistente, 

com base de 60cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 

candeias 656 unid R$ 7,30 R$ 4.788,80 

24 

Sabão em barra,  a base de sódio, 

glicerinado, cloreto e sódio, ácido 

etileno hidroxidifosfônico, carbonato 

de sódio, carbonato de cálcio, sulfato 

de sódio, corante e água, com odor 

nêutro,suave, em pedras pesando, no 

mínimo, 200 gramas, acondicionadas 

em pacotes contendo 05 unidades  em 

caixa com 50 barras. 

Referência de qualidade: Ypê, Minuano 

ou qualidade superior. 

minuano 136 cx R$ 58,00 R$ 7.888,00 

25 

Sabão em pó  com detergente para 

lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, 

branqueador óptico, tamponantes, 

corante, essência, carga, água, alquil 

benzeno sulfonato de sódio, 

biodegradável, cor azul, embalagem  

com 500grs, em caixa com 24 

unid.Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade 

superior. 

assim 370 cx R$ 87,00 R$ 32.190,00 

26 

Sabão em pó com detergente para lavar 

roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, 

branqueador óptico, tamponantes, 

corante, essência, carga, água, alquil 

assim 168 cx R$ 81,00 R$ 13.608,00 
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benzeno,  sulfonato de sódio, 

biodegradável, cor azul, embalagem  

com 1 kg, em caixa com 12 unid. 

Referência de qualidade: Tixan, Assim, 

Ace, Omo ou qualidade superior. 

27 

Saco de algodão para limpeza de chão, 

alvejado 100% algodão, medindo 

75x50cm, em pacote com 25 unid. 

copalimpa 160 pct R$ 140,00 R$ 22.400,00 

28 

Saco plástico para lixo, na cor preta, 

Classe 01, Tipo A, reforçado, não 

reciclado com capacidade para 30 litros 

em pacote com 10 unid. 

lixoplast 5.275 pct R$ 2,95 R$ 15.561,25 

29 

Saco plástico para lixo, na cor preta, 

Classe 01, Tipo A, reforçado, não 

reciclado com capacidade para 50 litros 

em pacote com 10 unid. 

lixoplast 6.625 pct R$ 3,51 R$ 23.253,75 

30 

Saco plástico para lixo, na cor preta, 

Classe 01, Tipo A, reforçado, não 

reciclado capacidade para 100 litros em 

pacote com 05 unid. 

lixoplast 8.725 pct R$ 3,55 R$ 30.973,75 

31 
Soda cáustica armazenada em 

embalagem com 1kg. 
lipon 134 Pote R$ 10,95 R$ 1.467,30 

32 

Vassoura  Piaçava V-52,  indicada para 

uso externo. Suas cerdas rígidas de 

piaçava sintética fazem dela a melhor 

escolha ao varrer pedra, cimento ou 

asfalto.com cabo de  metal plastificado  

rosqueável, base  plástica.  Dimensões 

Altura: 1,40 Metros 

Largura: 5,00 Centímetros 

Profundidade: 23,00 Centímetros 

Peso: 600,00 Gramas 

condor 190 unid R$ 13,00 R$ 2.470,00 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de 

pelo sintético são muito resistentes e 

não embolam.com cabo de  metal 

plastificado  rosqueável, base  plástica 

medindo 30cm. Dimensões; Altura: 

1,32 Metros; Largura: 5,00 

Centímetros; Profundidade: 27,00; 

Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

condor 404 unid R$ 11,00 R$ 4.444,00 

34 

Vassoura em nylon V-35,  com cabo  

pois suas cerdas sintéticas são 

indicadas para qualquer tipo de 

piso.com cabo de  metal plastificado  

rosqueável, base  plástica 

condor 438 unid R$ 11,45 R$ 5.015,10 

35 

Vassourão de piaçava  reforçada,   com 

cabo de madeira  cru 1,40m x 28mm e 

cepa plática  40 cm, Classe A, para uso 

dos garis. 

guirado 200 unid R$ 32,63 R$ 6.526,00 
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LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Fornecedor (MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-ME, CNPJ/ 07.305.513/0001-50, Rua 01, s/nº, casa – Bairro 

do Ouro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, (77) 3488-2691, (77) 988122801,  (Édio Santos de Moura), e 

e-mail  ediomercadoouro@gmail.com 

 

Item 

do 

TR 

Especificação 

 

Marca 

 

Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total 

01 
Absorvente  noturno, pós parto, em 

embalagem com 8 unidades. 
lady soft 225 pct R$ 3,45 R$ 776,25 

02 Algodão em bola em pacote com 50g. coton 40 pct R$ 3,38 R$ 135,20 

03 

Barbeador descartável, com 2 lâminas, 

com fita lubrificante, em cartela com 

24 unidades 

bic 108 cartela R$ 43,90 R$ 4.741,20 

04 

Bloqueador solar, fator 30, em 

embalagem com 120g, com proteção 

UVA + UVB. 

farmax 190 unid R$ 25,90 R$ 4.921,00 

05 

Bloqueador solar, fator 50, em 

embalagem com 120g, com proteção 

UVA + UVB. 

farmax 80 unid R$ 35,90 R$ 2.872,00 

06 
Contonete em caixinha com 75 

unidades. 
coton 40 cx R$ 1,95 R$ 78,00 

07 

FRALDA DESCARTÁVEL 

INFANTIL: tamanho pequena de 0 ate 

5 kg, unissex, não estéril, de uso 

externo único, atóxica, isenta de 

substancias alergênica, sem rasgos, 

impurezas, fiapos, emendas ou 

qualquer outro tipo de defeito, 

composta de uma capa de tela 

polimérica, um núcleo absorvente 

composto por algodão hidrófilo, polpa 

de celulose virgem e/ou materiais 

poliméricos absorventes, anatômica de 

cintura ajustável, dotada de ajuste 

perfeito para evitar vazamentos, com 

flocos de gel, camadas externas e 

internas perfeitamente sobrepostas, 

com bordas unidas entre si, dever 

conter no mínimo dois fios de elástico, 

deve apresentar maciez e absorção 

adequada a sua finalidade, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos ou 

qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo confeccionado 

em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência 

adequada, dotada de faixa multi 

ajustáveis nas laterais de duas tiras 

adesivas abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente 

antialérgica, possuindo na extremidade 

pequena dobradura que permita 

preservar sua adesividade e o fácil 

manuseio; EMBALAGEM 36 

kisses 60 pct R$ 21,00 R$ 1.260,00 
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UNIDADES 

08 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

INFANTIL: tamanho meida de 5 ate 

9kg, unissex, não estéril, de uso externo 

único, atóxica, isenta de substancias 

alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro tipo 

de defeito, composta de uma capa de 

tela polimérica, um núcleo absorvente 

composto por algodão hidrófilo, polpa 

de celulose virgem e/ou materiais 

poliméricos absorventes, anatômica de 

cintura ajustável, dotada de ajuste 

perfeito para evitar vazamentos, com 

flocos de gel, camadas externas e 

internas perfeitamente sobrepostas, 

com bordas unidas entre si, dever 

conter no mínimo dois fios de elástico, 

deve apresentar maciez e absorção 

adequada a sua finalidade, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos ou 

qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo confeccionado 

em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência 

adequada, dotada de faixa multi 

ajustáveis nas laterais de duas tiras 

adesivas abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente 

antialérgica, possuindo na extremidade 

pequena dobradura que permita 

preservar sua adesividade e o fácil 

manuseio; EMBALAGEM COM 56 

UNIDADES 

panda 60 pct R$ 31,00 R$ 1.860,00 

09 
Lenço umedecido, em embalagem com 

fecho, com 50 lenços. 
joy baby 60 unid R$ 3,50 R$ 210,00 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha 

dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com 

celulose virgem, não reciclado, isento 

de partículas lenhosas, metálicas, 

fragmentos plásticos ou outras 

substâncias nocivas a saúde, gorado 

(com relevo), crepado (com 

elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem 

odor, dimensões 10cm x 30m com 

tolerância de 2%, embalagem fardo 

com 16 pacote com 04 rolos; deverá 

atender a Norma ABNT-NBR 15464-

2:2007. 

sulleg 304 frd R$ 75,40 R$ 22.921,60 

11 

Papel higiênico branco, picotado, folha 

simples macio, absorvente e 

consistente, neutro, folha branca, 

fabricado com celulose virgem, não 

paloma 392 frd R$ 42,00 R$ 16.464,00 
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reciclado, isento de partículas lenhosas, 

metálicas, fragmentos plásticos ou 

outras substâncias nocivas a saúde, 

gorado (com relevo), crepado (com 

elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem 

odor, dimensões 10cm x 30m com 

tolerância de 2%, embalagem fardo 

com 16 pacote com 04 rolos; deverá 

atender a Norma ABNT-NBR 15464-

2:2007. 

12 

Sabonete branco de 90g, suave, 

cremoso e perfumado, em pacote com 1 

dúzia. 

ypê 89 dz R$ 10,88 R$ 968,32 

13 

Toalha de papel, interfolhada, para 

enxugar as mãos, folha branca e macia, 

medindo 23 x 23cm, para uso em 

banheiros, em pacote com 1.000 fls. 

social 800 pct R$ 12,99 R$ 10.392,00 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Fornecedor (MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-ME, CNPJ/ 07.305.513/0001-50, Rua 01, s/nº, casa – Bairro 

do Ouro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, (77) 3488-2691, (77) 988122801,  (Édio Santos de Moura), e 

e-mail  ediomercadoouro@gmail.com 

 

Item 

do 

TR 

Especificação 

 

Marca 

 

Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total 

01 

Bacia em plástico, com capacidade para 

15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada, com alça para 

transporte reforçada. Possuir certificado 

do IMETRO, nome e registro do 

químico responsável com CRQ, razão 

social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO 

CONSTAR VISIVELMENTE NA 

EMBALAGEM. 

arqplast 131 unid R$ 8,50 R$ 1.113,50 

02 

Bacia em plástico, com capacidade para 

30 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada,com alça para 

transporte reforçada. Possuir certificado 

do IMETRO, nome e registro do 

químico responsável com CRQ, razão 

social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO 

CONSTAR VISIVELMENTE NA 

EMBALAGEM. 

arqplast 126 unid R$ 13,45 R$ 1.694,70 

03 

Bacia em plástico, com capacidade para 

40 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada, com alça para 

transporte reforçada. Possuir certificado 

do IMETRO, nome e registro do 

químico responsável com CRQ, razão 

social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO 

arqplast 72 unid R$ 18,40 R$ 1.324,80 
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CONSTAR VISIVELMENTE NA 

EMBALAGEM. 

04 

Bacia em plástico, com capacidade para 

6,8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça para transporte 

reforçada. Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico 

responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE 

DEVERÃO CONSTAR 

VISIVELMENTE NA EMBALAGEM. 

arqplast 29 unid R$ 6,90 R$ 200,10 

05 

Balde em plástico,  com capacidade 

para 15 litros, em plástico não 

reciclado, resistente, com alça de arame 

galvanizado com proteção plástica na 

alça para apoio da mão,  com no 

mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto 

boca e 23cm diâmetro fundo, cor preta, 

com pegador no fundo.  Possuir 

certificado do IMETRO, nome e 

registro do químico responsável com 

CRQ, razão social, endereço e CNPJ 

DO FABRICANTE DEVERÃO 

CONSTAR VISIVELMENTE NA 

EMBALAGEM. 

arqplast 250 unid R$ 9,50 R$ 2.375,00 

06 

Balde em plástico, com capacidade 

para 8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente com alça de arame 

galvanizado. Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico 

responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE 

DEVERÃO CONSTAR 

VISIVELMENTE NA EMBALAGEM. 

arqplast 95 unid R$ 6,25 R$ 593,75 

07 
Bandeija em plástico para servir, em 

tamanho grande. 
arqplast 69 unid R$ 20,50 R$ 1.414,50 

08 
Caixa plástica organizadora, com 

tampa, capacidade para 13 litros 
arqplast 612 unid R$ 24,90 R$ 15.238,80 

09 
Caixa plástica organizadora, com 

tampa, capacidade para 40 litros 
arqplast 13 unid R$ 49,90 R$ 648,70 

10 

Caixa térmica 24L na cor azul com alça 

ergonômica, estrutura resistente, ótima 

capacidade térmica e revestimento 

interno com manta térmica de alto 

desempenho 

invicta 18 unid R$ 105,90 R$ 1.906,20 

11 

Cesto para lixo em plástico, com 

capacidade para 30 litros, resistente, 

formato cilíndrico, sem tampa, cores 

variadas. 

arqplast 174 unid R$ 23,97 R$ 4.170,78 

12 
Farinheiro/açucareiro em plástico, com 

bico, capacidade 700ml. 
arqplast 18 unid R$ 6,66 R$ 119,88 

13 

Garrafa Térmica 1,8 Litros, conserva a 

temperatura das bebidas por no mínimo 

6 horas, possui revestimento em Inox 

garantindo mais resistência ao seu 

termolar 13 unid R$ 79,90 R$ 1.038,70 
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produto além disso é fácil de 

transportar. 

14 

Garrafa térmica com alça e tampa; de 

pressão com capacidade de 1 para um 

Litro, possui design moderno e 

funcional, peça prática que mantém a 

temperatura de líquidos como café, chá 

ou leite, atende aos mais exigentes 

conceitos de qualidade e funcionalidade 

termolar 69 unid R$ 63,30 R$ 4.367,70 

15 
Garrafa térmica com capacidade para 5 

litros na cor azul 
invicta 41 unid R$ 30,98 R$ 1.270,18 

16 
Garrafa térmica com capacidade para 

500ml na cor azul. 
termolar 14 unid R$ 23,28 R$ 325,92 

17 
Garrafa térmica com pressão com 

capacidade para 1,8 litro na cor azul. 
termolar 28 unid R$ 55,33 R$ 1.549,24 

18 
Garrafa térmica de pressão com 

capacidade para 1 litro na cor azul. 
termolar 43 unid R$ 31,90 R$ 1.371,70 

19 

Jarra de plástico para suco com tampa 

com capacidade para 1,5 litros, com 

alça resistente. 

arqplast 184 unid R$ 5,50 R$ 1.012,00 

20 

Jarra de plástico para suco com tampa 

com capacidade para 4 litros, com alça 

resistente. 

arqplast 300 unid R$ 10,95 R$ 3.285,00 

21 

Jarra graduada, em plástico, com tampa 

filtra gelo, com capacidade para 4 

litros, com alça resistente. 

marinex 18 unid R$ 20,04 R$ 360,72 

22 

Kit merenda escolar - caneca, prato e 

colher, cor azul escuro, prato com abas 

(em polipropileno, com abas, 

empilhável, liso nas partes internas e 

externas, formato arredondado, 

pigmentação homogênea em toda peça, 

acabamento polido brilhante, resistente 

a temperatura de 100 Celsius por 20 

minutos. volume mínimo 600ml); 

caneca (em polipropileno, com alça 

lateral, liso nas partes internas e 

externas, sem reentrâncias ou ressaltos, 

sem bordas, frisos na base, 

pigmentação homogênea em toda peça, 

acabamento polido brilhante, resistente 

a temperatura de 100 Celsius por 20 

minutos, capacidade 300ml); colher 

(em polipropileno,  Liso nas partes 

internas e externas, formatos 

arredondados, pigmentação homogênea 

em toda peça, acabamento polido 

brilhante, resistente a temperatura de 

100 Celsius por 20minutos, volume 

8ml). 

plastsul 2.600 unid R$ 6,50 R$ 16.900,00 

23 

Lixeira com pedal com capacidade para 

8 litros, confeccionada em polietileno, 

resistente, cor preta. 

arqplast 76 unid R$ 15,90 R$ 1.208,40 

24 
Lixeira com pedal de polietileno com 

capacidade para 100 litros, 
arqplast 22 unid R$ 88,97 R$ 1.957,34 
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confeccionada em polietileno, 

resistente, cor preta. 

25 

Lixeira em plástico, comum, telada, 

material resistente, com capacidade 10 

litros. 

arqplast 148 unid R$ 4,90 R$ 725,20 

26 

Lixeiras   Capacidade ml: 60.000 , 

Alças largas que não machucam as 

mãos. Tampa basculante que impede o 

contato direto com o lixo. 

Dimensões : 410x313x740mm  

arqplast 26 unid R$ 81,33 R$ 2.114,58 

27 

Marmita térmica, com espaço para 3 

tipos de alimentos, sem divisão, 

capacidade para 1,7 litro, na cor bege. 

aladim 19 jogo R$ 43,89 R$ 833,91 

28 
Organizador com tampa, médio alto 

top, capacidade 26,5 litros. 
arqplast 8 unid R$ 46,30 R$ 370,40 

29 
Organizador com tampa, médio top, 

capacidade 12 litros. 
arqplast 7 unid R$ 20,90 R$ 146,30 

30 

Peneira  em plástico, diâmetro de 

aproximadamente 20cm, variação 

aceitável +-1. 

arqplast 40 unid R$ 6,50 R$ 260,00 

31 

Peneira em plástico, diâmetro de 

aproximadamente 12cm, variação 

aceitável +-1. 

arqplast 18 unid R$ 4,50 R$ 81,00 

32 

Peneira em plástico, diâmetro de 

aproximadamente 15cm, variação 

aceitável +-1. 

arqplast 44 unid R$ 5,90 R$ 259,60 

33 

Peneira; aro em plástico, diâmetro de 

aproximadamente 60cm, variação 

aceitável +-1. 

arqplast 60 unid R$ 15,89 R$ 953,40 

34 

Prendedor para roupas, em pacote com 

12 unidades, confeccionado em 

plástico, com mola em metal com 

tratamento antiferrugem. 

kiprende 112 pct R$ 2,75 R$ 308,00 

 

LOTE IV - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Fornecedor (MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-ME, CNPJ/ 07.305.513/0001-50, Rua 01, s/nº, casa – Bairro 

do Ouro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, (77) 3488-2691, (77) 988122801,  (Édio Santos de Moura), e 

e-mail  ediomercadoouro@gmail.com 

 

Item 

do 

TR 

Especificação 

 

Marca 

 

Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total 

01 

Abridor de latas e de garrafas, em aço 

inox, resistente e que amasse com o 

uso. 

iazi 50 unid R$ 3,50 R$ 175,00 

02 

Amolador de facas, tipo chaira, 

tamanho 30cm, cabo em polietileno 

branco. 

munial 6 unid R$ 35,61 R$ 213,66 

03 

Assadeira de alumínio número 3 

retangular, dimensões mínima 40cm 

comprimento x 27cm largura x 4,5cm 

altura. 

tramontina 20 unid R$ 39,90 R$ 798,00 

04 

Assadeira de alumínio número 4 

retangular, dimensões mínima 45cm 

comprimento x 30cm largura x 5cm 

tramontina 20 unid R$ 42,90 R$ 858,00 
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altura. 

05 

Assadeira de alumínio número 5 

retangular, dimensões mínima 49cm 

comprimento x 32cm largura x 6cm 

altura. 

tramontina 32 unid R$ 48,90 R$ 1.564,80 

06 

Bacia em alumínio, com capacidade 

para 15 litros com variação aceitável +-

1, resistente. 

abc 30 unid R$ 35,90 R$ 1.077,00 

07 

Bacia em alumínio, com capacidade 

para 22 litros com variação aceitável +-

1, resistente. 

abc 34 unid R$ 46,50 R$ 1.581,00 

08 

Bacia em alumínio, com capacidade 

para 40 litros com variação aceitável +-

1, resistente. 

abc 15 unid R$ 59,90 R$ 898,50 

09 
Bandeija Inox com alça medindo 40cm 

x 28cm. 
tramontina 23 unid R$ 80,07 R$ 1.841,61 

10 
Bandeija Inox com Alça para cafezinho 

medindo 30 x 16,5 cm. 
tramontina 23 unid R$ 62,97 R$ 1.448,31 

11 

Caçarola de alumínio batido polido 

número 30 (diâmetro da panela), altura 

media de 16cm, capacidade de 6 litros, 

possui duas alças de madeira, presas 

com alumínio e dois rebites rebatidos 

cada cabo, acompanha tampa de 

alumínio polido, pegador da tampa 

marrom em plástico baquelite (aguenta 

calor), espessura do alumínio: 2mm, 

alumínio polido por fora e escovado 

por dentro. 

erca 38 unid R$ 90,90 R$ 3.454,20 

12 

Caçarola de alumínio batido polido, 

número 45 (diametro da panela), Altura 

media de 18cm, capacidade de 20 

litros, possui duas alças de madeira, 

presas com alumínio e dois rebites 

rebatidos cada cabo, acompanha tampa 

de alumínio polido, pegador da tampa 

marrom em plástico baquelite (aguenta 

calor), espessura do alumínio: 3mm,  

alumínio polido por fora e escovado 

por dentro. 

erca 18 unid R$ 240,90 R$ 4.336,20 

13 

Caçarola de alumínio batido polido, 

número 45 (diametro da panela), Altura 

media de 22cm, capacidade de 30 

litros, possui duas alças de madeira, 

presas com alumínio e dois rebites 

rebatidos cada cabo, acompanha tampa 

de alumínio polido, pegador da tampa 

marrom em plástico baquelite (aguenta 

calor), espessura do alumínio: 4mm,  

alumínio polido por fora e escovado 

por dentro. 

erca 10 unid R$ 325,00 R$ 3.250,00 

14 
Caçarola em alumínio nº 36, com 

capacidade para 16 litros. 
erca 4 unid R$ 110,00 R$ 440,00 

15 
Caçarola em alumínio nº 40, com 

capacidade para 22 litros. 
erca 3 unid R$ 190,00 R$ 570,00 
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16 

Caldeirão industrial número 45 

confeccionado em alumínio com tampa 

com capacidade para 68 litros. 

erca 17 unid R$ 280,00 R$ 4.760,00 

17 
Canecão em alumínio  com alça em 

madeira, capacidade para 1,5 litros. 
erca 26 unid R$ 26,00 R$ 676,00 

18 

Canecão em alumínio batido e polido 

com alça em madeira, capacidade para 

2 litros. 

erca 10 unid R$ 35,00 R$ 350,00 

19 

Canecão em alumínio batido e polido 

com alça em madeira, capacidade para 

3 litros. 

erca 28 unid R$ 39,00 R$ 1.092,00 

20 

Canecão em alumínio batido e polido 

com alça em madeira, capacidade para 

4,5 litros. 

erca 27 unid R$ 45,00 R$ 1.215,00 

21 
Caneco em alumínio nº 18, capacidade 

para 4 litros, (leiteiro). 
erca 13 unid R$ 39,00 R$ 507,00 

22 

Coador para café tamanho  grande Nº 

22,  100% algodão, cabo em  madeira 

com  aro em arame galvanizado. 

aguia 84 unid R$ 6,90 R$ 579,60 

23 

Coador para café;  tamanho  medio Nº 

14, 100% algodão, cabo em  madeira 

com aro em arame galvanizado. 

aguia 136 unid R$ 5,50 R$ 748,00 

24 

Coador para café; Tamanho, 15cm 

altura e 10cm de diametro , 100% 

algodão, cabo em  madeira com aro em 

arame galvanizado. 

aguia 20 unid R$ 4,40 R$ 88,00 

25 
Colher em aço inox, sem solda, 

medindo 40cm (para arroz). 
yanzy 47 unid R$ 25,50 R$ 1.198,50 

26 

Colher, lâmina aço inox, cabo em 

polipropileno, em embalagem com 1 

dúzia 

yanzy 22 dz R$ 25,90 R$ 569,80 

27 
Colher, lâmina e cabo em aço inox 

laguna, em embalagem com 1 dúzia 
yanzy 21 dz R$ 62,90 R$ 1.320,90 

28 
Concha em aço inox, sem solda 

medindo 40cm 
artinox 53 unid R$ 28,90 R$ 1.531,70 

29 

Copo de vidro tipo taça, com 

capacidade para 200 ml, em caixa com 

12 unid 

nadir 7 cx R$ 69,93 R$ 489,51 

30 
Copo de vidro, com capacidade para 

350 ml, em caixa com 24 unid 
nadir 20 cx R$ 84,00 R$ 1.680,00 

31 

Copo de vidro, tipo americano, com 

capacidade para 200 ml caixa  com  24 

unidade 

nadir 16 cx R$ 23,90 R$ 382,40 

32 Cuscuzeiro em alumínio; nº 26 yanzy 50 unid R$ 40,90 R$ 2.045,00 

33 
Cuscuzeiro hotel em alumínio; com 

capaidade para 05 litros base reforçada.  
abc 30 unid R$ 75,90 R$ 2.277,00 

34 
Escorredor em alumínio, para 

macarrão, capacidade para 8 litros 
yanzy 31 unid R$ 70,90 R$ 2.197,90 

35 
Escorredor para louças, em aço inox, 

com capacidade para 40 pratos 
yanzy 41 unid R$ 90,90 R$ 3.726,90 

36 
Escumadeira em aço inox, com gancho 

40cm 
artinox 22 unid R$ 29,90 R$ 657,80 

37 
Espremedor de alho em aço inox, com 

lâmina de 64mm 
yanzy 21 unid R$ 39,90 R$ 837,90 

38 Faca de mesa, lâmina e cabo em aço artinox 15 dz R$ 75,90 R$ 1.138,50 
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inox, em embalagem com 1 dúzia. 

39 

Faca de mesa, lâmina em aço inox, 

cabo em polipropileno, em embalagem 

com 1 dúzia. 

artinox 9 dz R$ 25,94 R$ 233,46 

40 

Faca n.º 12, lâmina em aço inox, cabo 

em polipropileno, na cor branca (para 

cortar carnes). 

munial 46 unid R$ 48,90 R$ 2.249,40 

41 

Faca n.º 4, lâmina em aço inox, cabo 

em polipropileno (para cortar frutas e 

legumes). 

munial 56 unid R$ 21,00 R$ 1.176,00 

42 
Faca n.º 6, lâmina em aço inox, cabo 

em polipropileno (para cortar carnes). 
munial 60 unid R$ 19,90 R$ 1.194,00 

43 

Filtro de barro (cerâmica) com 

capacidade de 10 litros com 03 velas 

que conserva a água naturalmente 

fresca e saudável, feito em argila 

especial, reduz impurezas em 

suspensão na água, garantia mínima de 

fábrica por 01 ano, com torneira com 

vedação de plástico resistente. 

são joão 41 unid R$ 159,90 R$ 6.555,90 

44 Frigideira nº 22, tipo teflon, para ovo yanzy 12 unid R$ 26,90 R$ 322,80 

45 

Garfo de mesa laguna, lâmina e cabo 

em aço inox, em embalagem com 1 

dúzia 

artinox 17 dz R$ 65,50 R$ 1.113,50 

46 

Garfo de mesa, lâmina em aço inox, 

cabo em polipropileno, em embalagem 

com 1 dúzia 

artinox 13 dz R$ 25,90 R$ 336,70 

47 

Jarra em vidro com tampa, capacidade 

1,5 litro, nas cores branca e azul, com 

alça resistente. 

nadir 43 unid R$ 17,90 R$ 769,70 

48 

Jarra em vidro com tampa, capacidade 

2 litro, nas cores branca, com alça em 

vidro. 

nadir 20 unid R$ 28,50 R$ 570,00 

49 

Jogo de panelas com tampas 

confeccionadas em alumínio primário, 

com cabos, alças e pegadores 

confeccionados em baquelite, contendo 

04 (quatro) peças, sendo: 01 (uma) 

panela de 16cm de diâmetro com 

capacidade para 1,8 Litro,  01 (uma) 

panela de 20cm de diâmetro com 

capacidade para 3,1 Litros, 01 (uma) 

caçarola de 22cm de diâmetro com 

capacidade para 4 Litros, e 01 (um) 

caldeirão de 20cm de diâmetro com 

capacidade para 4,5 litros. 

yanzy 3 jogo R$ 255,00 R$ 765,00 

50 

Kit para instalação do botijão de gás 13 

Kg contendo: Registro constando a 

gravação do código do INMETRO e 

prazo de validade não inferior a 5 

(cinco) anos; Mangueira em material 

plástico PVC transparente, trançada, 

com tarja amarela, exibindo a inscrição 

NBR 8613, nome do fabricante, 

comprimento 1,25m e prazo de 

vinigás 34 unid R$ 31,90 R$ 1.084,60 
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validade não inferior a 5 (cinco) anos 2 

(duas) abraçadeiras para Botijão de gás 

liquefeito de petróleo - GLP, 13 kg (P-

13) – Produtos Novos 

51 

Panela de pressão, em alumínio polido, 

capacidade para 7 litros, com válvula 

de segurança, certificada pelo Inmetro. 

panelux 28 unid R$ 71,90 R$ 2.013,20 

52 

Panela de pressão, em alumínio polido, 

fechamento externo, capacidade para 

18 litros, com válvula de segurança, 

certificada pelo Inmetro. 

rochedo 17 unid R$ 355,25 R$ 6.039,25 

53 

Panela de pressão, em em alumínio 

polido, fechamento externo, capacidade 

para 12 litros, com válvula de 

segurança, certificada pelo Inmetro. 

rochedo 40 unid R$ 295,00 R$ 11.800,00 

54 

Panela industrial confeccionado em 

alumínio batido com tampa, com 

capacidade de 40 litros . 

abc 12 unid R$ 401,00 R$ 4.812,00 

55 

Panela industrial confeccionado em 

alumínio batido com tampa,. com 

capacidade de 30 litros. 

abc 14 unid R$ 397,00 R$ 5.558,00 

56 
Pote em vidro  com tampa para 

armazenar alimentos, tamanho 3 litros 
nadir 31 unid R$ 21,11 R$ 654,41 

57 

Prato em vidro temperado, com 

dimensões de 3,2cm (altura) x 22cm 

(diâmetro)  caixa com 6 unidades 

nadir 35 cx R$ 39,00 R$ 1.365,00 

58 

Ralador de alimentos, em aço inox, 4 

faces, cabo em ABS, dimensões de 230 

x 105 x 80mm. 

yanzy 69 unid R$ 17,40 R$ 1.200,60 

59 

Tábua em polietileno com sulco e 

espessura 12mm, dimensões mínimas 

30cm x 50cm, própria para o corte de 

carnes e legumes 

yanzy 90 unid R$ 23,00 R$ 2.070,00 

60 
Tacha em alumínio nº 35, com tampa, 

para bife, capacidade 6 litros. 
abc 2 unid R$ 63,65 R$ 127,30 

61 

Torneiras para filtro linha marrom 

fabricadas em plástico poliestireno 

marrom da melhor qualidade, as 

borrachas de vedação de material em 

PVC atóxico com vazão de água, fácil 

utilização, resistente, em embalagens 

transparente. 

herc 33 unid R$ 6,36 R$ 209,88 

62 

Xícara de louça, tamanho médio com 

pires para chá na cor branca, em jogo 

com 6 unidades 

yanzy 22 jogo R$ 50,92 R$ 1.120,24 

63 

Xícara de louça, tamanho pequeno com 

pires para chá na cor branca, em jogo 

com 6 unidades 

yanzy 26 jogo R$ 40,83 R$ 1.061,58 

64 

Xícara de vidro para café, desenvolvida 

em vidro transparente de alta qualidade 

capacidade de 90ml  com pires   em 

jogo com 6 unidades 

yanzy 28 jogo R$ 40,06 R$ 1.121,68 
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LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Fornecedor (LOJA NOTA 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME, CNPJ/ 01.278.222/0001-33, Rua Dr. 

Góes Calmon, 47 – Centro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, (77) 3488-2376, (77) 988259089,  

(Evanildo Ataíde Ramos), e e-mail  lojanota10@gmail.com 

 

Item 

do 

TR 

Especificação 

 

Marca 

 

Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total 

01 
Aventa; tipo encerado, tamanho 100cm 

altura x 70cm largura. 
Plast leo 568 unid R$ 14,50 R$ 8.236,00 

02 

Bandeja de isopor; para uso em 

alimentos em geral, medindo  23cm 

comp x 18cm largura x 1,6cm altura 

Ultra 400 pct R$ 20,00 R$ 8.000,00 

03 
Borracha para panela de pressão de 

silicone (uso em panela de 7 litros) 
Pan 46 unid R$ 2,40 R$ 110,40 

04 
Caixa térmica em isopor, capacidade 

mínima de 10 litros, com tampa. 
Isoeste 16 unid R$ 9,29 R$ 148,64 

05 
Caixa térmica em isopor, capacidade 

mínima de 37 litros, com tampa. 
Isoeste 31 unid R$ 21,00 R$ 651,00 

06 
Caixa térmica em isopor, capacidade 

mínima de 90 litros, com tampa. 
Isoeste 10 unid R$ 69,99 R$ 699,90 

07 

Canudo descartável partido 

transparente em pacote com 100 

unidades 

Strawplast 143 pct R$ 2,30 R$ 328,90 

08 
Colher descartável, em polietileno, 

transparente em pacotes com  50 unid 
Sert plast 3.940 pct R$ 2,60 R$ 10.244,00 

09 
Copo descartável com tampa de 300ml 

em pacotes contendo 100 unidades  
Minaplast 1.842 pct R$ 11,17 R$ 20.575,14 

10 

Copo descartável para água em 

polietileno transparente, com 

capacidade para 200 ml, em pacote 

com 100 unid 

Termopot 10.440 pct R$ 3,25 R$ 33.930,00 

11 

Copo descartável para café, branco 

leitoso, com capacidade para 50 ml, em 

pacote com 100 unid 

Termopot 241 pct R$ 1,60 R$ 385,60 

12 

Copo descartável para chá, em 

polietileno transparente, com 

capacidade para 80ml, em pacote com 

100 unid 

Termopot 540 pct R$ 2,70 R$ 1.458,00 

13 
Embalagem em plástico medindo 15 x 

30cm, com capacidade para 1kg. 
Plastikare 110 kg R$ 18,35 R$ 2.018,50 

14 
Embalagem em plástico medindo 21 x 

35cm, com capacidade para 2kg. 
Plastikare 112 kg R$ 18,35 R$ 2.055,20 

15 
Embalagem em plástico medindo 28 x 

44cm, com capacidade para 5kg. 
Plastikare 130 kg R$ 18,35 R$ 2.385,50 

16 

Embalagem Para Geladinho Sacole: 

dimensões 4x23 Cm, embalagem com 

1.000un. 

Plastikare 114 kg R$ 23,33 R$ 2.659,62 

17 
Filme em PVC, transparente, rolo 

medindo 450mm x 300m. 
Fasfilme 91 rolo R$ 46,60 R$ 4.240,60 

18 

Flanela para limpeza, 100% algodão, 

medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 

Copa limpa 723 unid R$ 2,40 R$ 1.735,20 

19 
Fósforo, caixa com 10 caixinhas (cada 

uma com no mínimo 40 palitos). 
B.flor 50 pct R$ 3,12 R$ 156,00 
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20 

Guardanapo de papel branco, folha 

dupla, medindo 20 x 22cm, em pacote 

com 50 folhas. 

Coquetel 1.168 pct R$ 1,30 R$ 1.518,40 

21 Isqueiro portátil grande. Bis 236 unid R$ 3,20 R$ 755,20 

22 

Marmitex  com tampa - EPS ;    TM  

102 descartável, composição 

polietireno cristal, pigmento gás butano 

(desodorizador) , talco industrial,  

pacotes contendo 100 unidades 187mm  

x 52mm  - P/ 750ml .  

Copoplast 800 pct R$ 67,00 R$ 53.600,00 

23 
Palito de dente, de madeira, roliço, em 

caixa com 100 palitos. 
Gina 150 unid R$ 0,50 R$ 75,00 

24 

Pano de prato em tecido branco, 

encorpado e absorvente, 100% algodão, 

medindo no mínimo 45cm x 75cm. 

CS 728 unid R$ 2,90 R$ 2.111,20 

25 

Papel toalha para cozinha, branco, 

macio, absorvente, folha dupla, 

picotado, em pacote com 2 rolos de 60 

tolhas medindo 22 x 20cm cada. Fardo 

com 12 pacotes. 

Clean 63 Frd R$ 40,00 R$ 2.520,00 

26 
Prato descartável de isopor, tamanho 18 

cm, em pacote com 100 unid. 
Copobras 1.925 pct R$ 21,00 R$ 40.425,00 

27 
Prato descartável em plástico, tamanho 

18cm, em pacote com 10 unid. 
Termopot 750 unid R$ 1,08 R$ 810,00 

28 
Saco plástico transparente, medindo 

45cm x 60cm, mínimo de 0,12micras. 
Plastikare 38 kg R$ 17,50 R$ 665,00 

29 

Sacola em plástico medindo  60cm x 

80cm, cor branca, com duas alças 

resistentes, mínimo de 0,08micras. 

Plastikare 60  kg  R$ 17,50 R$ 1.050,00 

30 

Sacola em plástico medindo 50cm x 

70cm, cor branca, com duas alças 

resistentes, mínimo de 0,08micras. 

Plastikare 65 kg R$ 17,50 R$ 1.137,50 

31 

Sacola em plástico, medindo 45cm x 

60cm, cor branca, com duas alças 

resistentes, mínimo de 0,08micras. 

Plastikare 65 kg R$ 17,50 R$ 1.137,50 

32 
Touca descartavél, para uso de 

cozinheiras pacote com 100 unidades 
Tnt 107 Pct R$ 11,00 R$ 1.177,00 

 

LOTE VI - BATERIAS E PILHAS 

Fornecedor (MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-ME, CNPJ/ 07.305.513/0001-50, Rua 01, s/nº, casa – Bairro 

do Ouro – Correntina – Bahia, CEP nº 47.650-000, (77) 3488-2691, (77) 988122801,  (Édio Santos de Moura), e 

e-mail  ediomercadoouro@gmail.com 

 

Item 

do 

TR 

Especificação 

 

Marca 

 

Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total 

02 

Bateria para aparelho de telefone sem 

fio, marca do telefone Intelbras NI-MH 

600MAH 2.4V  Cod 1350072 

raiovac 40 unid R$ 11,53 R$ 461,20 

03 
Pilha alcalina grande, tamanho D, 

1,5volts, em embalagem com 2unid. 
raiovac 26 unid R$ 31,50 R$ 819,00 

04 
Pilha alcalina média, tamanho C, 

1,5volts, em embalagem com 2 unid. 
raiovac 42 par R$ 19,90 R$ 835,80 

05 
Pilha alcalina palito, tamanho AAA, 

1,5volts, em embalagem com 2unid. 
raiovac 110 par R$ 18,50 R$ 2.035,00 
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06 
Pilha alcalina pequena, tamanho AA, 

1,5volts, em embalagem com 2unid. 
raiovac 120 par R$ 5,25 R$ 630,00 

 

2.2 – As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão custeadas com recursos 

previstos nas dotações do orçamento vigente do Município, conforme segue 

Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS 

Atividade: 2010 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Administração Municipal 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

                                 

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Atividade: 2016 – Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Atividade: 1049 – Equipamentos Diversos para Promoção do Ensino Infantil 

       1056 – Aquisição de Equipmanetos para a Secretaria 

      2044 – Desenvolvimento de Atividades do Ensino Fundamental 

      2047 – Manutenção de Creches Escolas 

       2054 – Manutenção de Apoio à Secretaria de Educação 

       2063 – Manutenção de Prédios Escolares 

       2271 – Manutenção do PDDE 

       2298 – Outros Programas do FNDE 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

               4490.52.00.00 – Equipamentos e Material 

Fonte de Recursos: 01 – Rec. Imp. Transf. Imp.- Educação 25% 

           19 – Transferências FUNDEB – 40% 

           15 – Transferências FNDE 

            16 – CIDE 

                     

Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 1087 – Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde da Atenção Básica 

      2070 – Manutenção de Unidades Básicas de Saúde e Hospitais da Rede Municipal 

      2079 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Secretaria de Saúde 

      2277 – Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

      2279 – Piso de Atenção Básica 

      2280 – Manutenção de Unidades de Estratégia de Saúde da Família – ESF 

      2281 – Vigilância em Saúde 

      2282 – Ações Básicas de Vigilância Sanitária 

      2297 – Programa Saúde Bucal  

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

    4490.52.00.00 – Equipamentos e Material 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde – 15% 

           14 – SUS 

 

Unidade: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Atividade: 2283 – Manutenção do Programa da Criança e do Adolescente 

        2285 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

       2286 – Bloco da Proteção Social Especial 

       2295 – Índice de Gestão Descentralizda do Bolsa Família-Cadastro Único – IGDPBF 

       2299 – Programas de Assistência Social 

       2318 – Gestão do SUAS – IGDSUAS 

       2319 – Programa Benefícios Eventuais 

       2327 – Bloco de Proteção Social Básica 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

           28 – FEAS 

           29 – Transferências do FNAS 

 

Unidade: 02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Atividade: 2012 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Governo  

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

Unidade: 02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atividade: 2132 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

            
Unidade: 02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

Atividade: 2097 Manutenção da Limpeza Pública  

       2130 – Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

            
Unidade: 02.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

HÍDRICOS 

Atividade: 2138 – Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.14 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Atividade: 2158 – Manutenção da Secretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Atividade: 2321 – Manutenção do Conselho do Turismo 

      2324 – Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Desenvolvimento 

Econômico 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 
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Unidade: 02.16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Atividade: 2034 – Gestão das Ações da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte  

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA 

Atividade: 2292 – Manutenção da Segurança Pública 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

3 – CADASTRO DE RESERVA 

3.1 –  O Anexo I da presente Ata constitui-se em cadastro de reserva, para o caso de 

impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

3.2 – As empresas que integrarem o cadastro de reserva somente terão sua proposta, bem como 

sua documentação habilitatória, analisada, para fins de aceitação e habilitação, quando houver 

necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses mencionadas. 

 

4 – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

4.1 – O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo. 

4.2 – São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito 

de sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 12 

unidade de 1 litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade 

superior. 

32 cx 

02 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito 

de sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 6 unidade 

de 2 litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

24 cx 

03 

Álcool em Gel antisséptico acondicionado em frasco de 400ml com válvula. 

Desenvolvido para higienização das mãos, apresenta ação antisséptica devido a 

sua concentração alcoólica. Produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta 

as mãos de forma eficaz, matando 99% das bactérias. Testado e aprovado pela 

ANVISA. 

14  frasco  

04 Amaciante de roupa com hidraceramidas, em embalagem com    2 litros. 12 unid 

05 

Bota em PVC cano longo na cor branca; Composição de PVC injetado com 

formulações diferenciadas, solado antiderrapante, formulado com composto 

químico altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente 

desempenho em baixas temperaturas.Possui forro em poliéster e forma que 

garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos 

Tamanhos 

10 par 

06 
Cera líquida incolor para pisos frios em geral, em embalagem com 750g, em 

caixa com 12 unid. 
8 cx 

07 
Cera líquida vermelha para pisos frios em geral, em embalagem com 750g, em 

caixa com12 unid. 
4 cx 

08 

Desinfetante Aspecto físico líquido. Super concentrado para desinfecção e 

aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais 

precitados, com ação  germicida e bactericida Composição aromática: 

eucalipto/pinho/floral e lavanda, Acondicionados em caixa com 06 unidades de 

2 Litros . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

28 cx 
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procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde.  

Referência de qualidade: Minuano, Ypê ou qualidade superior. 

09 
Desodorizador, purificador, de ar aerosol, fragância de lavanda e jasmin, em 

frasco com 400ml. 
45 frasco 

10 

Detergente líquido para lavar louças, concetrado ,com tenso ativo 

biodegradável, neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de 

sódio, sais inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, embalado em 

frasco inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em 

embalagem com 500 ml, em caixa com 24 unid. Referência de Qualidade: 

Limpol, Ypê  ou qualidade superior. 

70 cx 

11 
Detergente sanitário - pedra para vaso sanitário, pedra com no mínimo 30 

gramas, com prendedor e recipiente ao vaso, fragâncias diversas. 
180 unid 

12 
Escova em nylon para uso em limpeza de vaso sanitário com suporte em 

plástico. 
28 unid 

13 
Escova para lavar roupa, com cerdas em nylon, base em plástico, dimensões 

mínimas 12cm x 6cm x 1cm. 
12 unid 

14 

Esponja de lã de aço, em embalagem com 60g com 8 esponjas, Composição: 

aço carbono,   em fardo com 14 pacotes. Referência de Qualidade: Marca 

Bombril, assolan  ou qualidade superior. 

6 Fardo 

15 

Esponja dupla face , para limpeza em geral, uma face em espuma de 

poliuretano com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no 

mínimo 75 mm de largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, 

antibactérias. 

Referência de qualidade: Marca Scoth-Brite, Condor ou qualidade superior.em  

caixa com 60 unid. 

3 cx 

16 

Limpador  multiuso; em frasco com 500ml  caixa com 24 unidades, indicado 

para a limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plástico, esmaltados, 

fogões e superfícies laváveis. 

8 cx 

17 
Limpador multiuso de uso geral, desengordurante e desifetante para limpeza 

pesada, biodegradável em embalagem com 500ml, em caixa com 12 unid. 
2 cx 

18 Lustra-móveis com aroma de lavanda, em frasco com 200ml. 8 unid 

19 
Luva multi uso, tamanho G, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo, tamanho G. 
20 par 

20 
Luva multi uso, tamanho M, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo. 
30 par 

21 
Pá para recolher lixo, em metal galvanizado, com cabo de madeira, em 

tamanho grande, largura mínima 25cm. 
8 unid 

22 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
60 unid 

23 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 60cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
49 unid 

24 

Sabão em barra,  a base de sódio, glicerinado, cloreto e sódio, ácido etileno 

hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, 

corante e água, com odor nêutro,suave, em pedras pesando, no mínimo, 200 

gramas, acondicionadas em pacotes contendo 05 unidades  em caixa com 50 

barras. 

Referência de qualidade: Ypê, Minuano ou qualidade superior. 

10 cx 

25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor 

azul, embalagem  com 500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: 

Tixan, Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

46 cx 

26 
Sabão em pó com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 
30 cx 
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essência, carga, água, alquil benzeno,  sulfonato de sódio, biodegradável, cor 

azul, embalagem  com 1 kg, em caixa com 12 unid. Referência de qualidade: 

Tixan, Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

27 
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado 100% algodão, medindo 

75x50cm, em pacote com 25 unid. 
8 pct 

28 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não 

reciclado com capacidade para 30 litros em pacote com 10 unid. 
600 pct 

29 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não 

reciclado com capacidade para 50 litros em pacote com 10 unid. 
800 pct 

30 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não 

reciclado capacidade para 100 litros em pacote com 05 unid. 
600 pct 

31 Soda cáustica armazenada em embalagem com 1kg. 3 Pote 

32 

Vassoura  Piaçava V-52,  indicada para uso externo. Suas cerdas rígidas de 

piaçava sintética fazem dela a melhor escolha ao varrer pedra, cimento ou 

asfalto.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica.  Dimensões 

Altura: 1,40 Metros 

Largura: 5,00 Centímetros 

Profundidade: 23,00 Centímetros 

Peso: 600,00 Gramas 

8 unid 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de pelo sintético são muito resistentes e 

não embolam.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica 

medindo 30cm. Dimensões; Altura: 1,32 Metros; Largura: 5,00 Centímetros; 

Profundidade: 27,00; Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

12 unid 

34 

Vassoura em nylon V-35,  com cabo  pois suas cerdas sintéticas são indicadas 

para qualquer tipo de piso.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  

plástica 

36 unid 

 

LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a 

saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

40 frd 

11 

Papel higiênico branco, picotado, folha simples macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a 

saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

20 frd 

12 Sabonete branco de 90g, suave, cremoso e perfumado, em pacote com 1 dúzia. 2 dz 

13 
Toalha de papel, interfolhada, para enxugar as mãos, folha branca e macia, 

medindo 23 x 23cm, para uso em banheiros, em pacote com 1.000 fls. 
60 pct 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Bacia em plástico, com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

6 unid 
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NA EMBALAGEM. 

02 

Bacia em plástico, com capacidade para 30 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada,com alça para transporte reforçada. Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

6 unid 

05 

Balde em plástico,  com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça de arame galvanizado com proteção plástica na alça para apoio 

da mão,  com no mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto boca e 23cm diâmetro fundo, 

cor preta, com pegador no fundo.  Possuir certificado do IMETRO, nome e registro 

do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM. 

10 unid 

06 

Balde em plástico, com capacidade para 8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente com alça de arame galvanizado. Possuir certificado do IMETRO, nome e 

registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM. 

8 unid 

09 Caixa plástica organizadora, com tampa, capacidade para 40 litros 2 unid 

10 
Caixa térmica 24L na cor azul com alça ergonômica, estrutura resistente, ótima 

capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto desempenho 
2 unid 

11 
Cesto para lixo em plástico, com capacidade para 30 litros, resistente, formato 

cilíndrico, sem tampa, cores variadas. 
8 unid 

12 Farinheiro/açucareiro em plástico, com bico, capacidade 700ml. 2 unid 

14 

Garrafa térmica com alça e tampa; de pressão com capacidade de 1 para um 

Litro, possui design moderno e funcional, peça prática que mantém a temperatura 

de líquidos como café, chá ou leite, atende aos mais exigentes conceitos de 

qualidade e funcionalidade 

2 unid 

15 Garrafa térmica com capacidade para 5 litros na cor azul 2 unid 

16 Garrafa térmica com capacidade para 500ml na cor azul. 6 unid 

17 Garrafa térmica com pressão com capacidade para 1,8 litro na cor azul. 2 unid 

18 Garrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro na cor azul. 8 unid 

19 
Jarra de plástico para suco com tampa com capacidade para 1,5 litros, com alça 

resistente. 
8 unid 

21 
Jarra graduada, em plástico, com tampa filtra gelo, com capacidade para 4 litros, 

com alça resistente. 
3 unid 

23 
Lixeira com pedal com capacidade para 8 litros, confeccionada em polietileno, 

resistente, cor preta. 
8 unid 

25 Lixeira em plástico, comum, telada, material resistente, com capacidade 10 litros. 24 unid 

26 

Lixeiras   Capacidade ml: 60.000 , Alças largas que não machucam as mãos. 

Tampa basculante que impede o contato direto com o lixo. 

Dimensões : 410x313x740mm  

6 unid 

27 
Marmita térmica, com espaço para 3 tipos de alimentos, sem divisão, capacidade 

para 1,7 litro, na cor bege. 
3 jogo 

31 Peneira em plástico, diâmetro de aproximadamente 12cm, variação aceitável +-1. 2 unid 

32 Peneira em plástico, diâmetro de aproximadamente 15cm, variação aceitável +-1. 4 unid 

34 
Prendedor para roupas, em pacote com 12 unidades, confeccionado em plástico, 

com mola em metal com tratamento antiferrugem. 
8 pct 

 

LOTE IV - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

03 
Assadeira de alumínio número 3 retangular, dimensões mínima 40cm 

comprimento x 27cm largura x 4,5cm altura. 
6 unid 

04 
Assadeira de alumínio número 4 retangular, dimensões mínima 45cm 

comprimento x 30cm largura x 5cm altura. 
8 unid 
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05 
Assadeira de alumínio número 5 retangular, dimensões mínima 49cm 

comprimento x 32cm largura x 6cm altura. 
6 unid 

09 Bandeija Inox com alça medindo 40cm x 28cm. 2 unid 

10 Bandeija Inox com Alça para cafezinho medindo 30 x 16,5 cm. 2 unid 

11 

Caçarola de alumínio batido polido número 30 (diâmetro da panela), altura 

media de 16cm, capacidade de 6 litros, possui duas alças de madeira, presas com 

alumínio e dois rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de alumínio polido, 

pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura do 

alumínio: 2mm, alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

4 unid 

12 

Caçarola de alumínio batido polido, número 45 (diametro da panela), Altura 

media de 18cm, capacidade de 20 litros, possui duas alças de madeira, presas com 

alumínio e dois rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de alumínio polido, 

pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura do 

alumínio: 3mm,  alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

2 unid 

16 
Caldeirão industrial número 45 confeccionado em alumínio com tampa com 

capacidade para 68 litros. 
2 unid 

17 Canecão em alumínio  com alça em madeira, capacidade para 1,5 litros. 2 unid 

19 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 3 

litros. 
4 unid 

20 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 4,5 

litros. 
6 unid 

22 
Coador para café tamanho  grande Nº 22,  100% algodão, cabo em  madeira com  

aro em arame galvanizado. 
20 unid 

23 
Coador para café;  tamanho  medio Nº 14, 100% algodão, cabo em  madeira com 

aro em arame galvanizado. 
8 unid 

26 Colher, lâmina aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 1 dúzia 3 dz 

27 Colher, lâmina e cabo em aço inox laguna, em embalagem com 1 dúzia 4 dz 

29 Copo de vidro tipo taça, com capacidade para 200 ml, em caixa com 12 unid 2 cx 

30 Copo de vidro, com capacidade para 350 ml, em caixa com 24 unid 2 cx 

31 
Copo de vidro, tipo americano, com capacidade para 200 ml caixa  com  24 

unidade 
2 cx 

32 Cuscuzeiro em alumínio; nº 26 4 unid 

35 Escorredor para louças, em aço inox, com capacidade para 40 pratos 3 unid 

38 Faca de mesa, lâmina e cabo em aço inox, em embalagem com 1 dúzia. 4 dz 

39 
Faca de mesa, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 1 

dúzia. 
2 dz 

40 
Faca n.º 12, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, na cor branca (para cortar 

carnes). 
2 unid 

41 
Faca n.º 4, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno (para cortar frutas e 

legumes). 
4 unid 

42 Faca n.º 6, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno (para cortar carnes). 2 unid 

45 Garfo de mesa laguna, lâmina e cabo em aço inox, em embalagem com 1 dúzia 4 dz 

46 
Garfo de mesa, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 1 

dúzia 
2 dz 

47 
Jarra em vidro com tampa, capacidade 1,5 litro, nas cores branca e azul, com alça 

resistente. 
8 unid 

48 
Jarra em vidro com tampa, capacidade 2 litro, nas cores branca, com alça em 

vidro. 
4 unid 

50 

Kit para instalação do botijão de gás 13 Kg contendo: Registro constando a 

gravação do código do INMETRO e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) 

anos; Mangueira em material plástico PVC transparente, trançada, com tarja 

amarela, exibindo a inscrição NBR 8613, nome do fabricante, comprimento 1,25m 

e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) anos 2 (duas) abraçadeiras para Botijão 

de gás liquefeito de petróleo - GLP, 13 kg (P-13) – Produtos Novos 

4 unid 
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51 
Panela de pressão, em alumínio polido, capacidade para 7 litros, com válvula de 

segurança, certificada pelo Inmetro. 
2 unid 

52 
Panela de pressão, em alumínio polido, fechamento externo, capacidade para 18 

litros, com válvula de segurança, certificada pelo Inmetro. 
3 unid 

53 
Panela de pressão, em em alumínio polido, fechamento externo, capacidade para 

12 litros, com válvula de segurança, certificada pelo Inmetro. 
2 unid 

56 Pote em vidro  com tampa para armazenar alimentos, tamanho 3 litros 3 unid 

57 
Prato em vidro temperado, com dimensões de 3,2cm (altura) x 22cm (diâmetro)  

caixa com 6 unidades 
1 cx 

59 
Tábua em polietileno com sulco e espessura 12mm, dimensões mínimas 30cm x 

50cm, própria para o corte de carnes e legumes 
2 unid 

61 

Torneiras para filtro linha marrom fabricadas em plástico poliestireno marrom 

da melhor qualidade, as borrachas de vedação de material em PVC atóxico com 

vazão de água, fácil utilização, resistente, em embalagens transparente. 

6 unid 

63 
Xícara de louça, tamanho pequeno com pires para chá na cor branca, em jogo com 

6 unidades 
2 jogo 

64 
Xícara de vidro para café, desenvolvida em vidro transparente de alta qualidade 

capacidade de 90ml  com pires   em jogo com 6 unidades 
4 jogo 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 Aventa; tipo encerado, tamanho 100cm altura x 70cm largura. 12 unid 

02 
Bandeja de isopor; para uso em alimentos em geral, medindo  23cm comp x 18cm 

largura x 1,6cm altura 
12 pct 

05 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 37 litros, com tampa. 2 unid 

08 Colher descartável, em polietileno, transparente em pacotes com  50 unid 60 pct 

09 Copo descartável com tampa de 300ml em pacotes contendo 100 unidades  30 pct 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 200 

ml, em pacote com 100 unid 
360 pct 

11 
Copo descartável para café, branco leitoso, com capacidade para 50 ml, em pacote 

com 100 unid 
25 pct 

12 
Copo descartável para chá, em polietileno transparente, com capacidade para 

80ml, em pacote com 100 unid 
90 pct 

13 Embalagem em plástico medindo 15 x 30cm, com capacidade para 1kg. 10 kg 

14 Embalagem em plástico medindo 21 x 35cm, com capacidade para 2kg. 12 kg 

15 Embalagem em plástico medindo 28 x 44cm, com capacidade para 5kg. 10 kg 

16 

Embalagem Para Geladinho Sacole: dimensões 4x23 Cm, embalagem com 

1.000un. 4 kg 

17 Filme em PVC, transparente, rolo medindo 450mm x 300m. 2 rolo 

18 
Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 
90 unid 

20 
Guardanapo de papel branco, folha dupla, medindo 20 x 22cm, em pacote com 50 

folhas. 
36 pct 

21 Isqueiro portátil grande. 10 unid 

22 

Marmitex  com tampa - EPS ;    TM  102 descartável, composição polietireno 

cristal, pigmento gás butano (desodorizador) , talco industrial,  pacotes contendo 

100 unidades 187mm  x 52mm  - P/ 750ml .  

24 pct 

23 Palito de dente, de madeira, roliço, em caixa com 100 palitos. 10 unid 

24 
Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, medindo 

no mínimo 45cm x 75cm. 
25 unid 

25 
Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado, em 

pacote com 2 rolos de 60 tolhas medindo 22 x 20cm cada. Fardo com 12 pacotes. 
2 Frd 
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26 Prato descartável de isopor, tamanho 18 cm, em pacote com 100 unid. 80 pct 

27 Prato descartável em plástico, tamanho 18cm, em pacote com 10 unid. 30 unid 

32 Touca descartavél, para uso de cozinheiras pacote com 100 unidades 2 Pct 

 

LOTE VI - BATERIAS E PILHAS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

02 
Bateria para aparelho de telefone sem fio, marca do telefone Intelbras NI-MH 

600MAH 2.4V  Cod 1350072 
4 unid 

03 Pilha alcalina grande, tamanho D, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 6 par 

04 Pilha alcalina média, tamanho C, 1,5volts, em embalagem com 2 unid. 8 par 

05 Pilha alcalina palito, tamanho AAA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 10 par 

06 Pilha alcalina pequena, tamanho AA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 10 par 

 

LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Estratégico 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

02 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 6 unidade de 2 

litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

30 cx 

04 Amaciante de roupa com hidraceramidas, em embalagem com    2 litros. 12 unid 

09 
Desodorizador, purificador, de ar aerosol, fragância de lavanda e jasmin, em 

frasco com 400ml. 
24 frasco 

25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo aniônico, 

coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, essência, carga, 

água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, embalagem  com 

500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: Tixan, Assim, Ace, Omo 

ou qualidade superior. 

28 cx 

27 
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado 100% algodão, medindo 

75x50cm, em pacote com 25 unid. 
6 pct 

 

LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Estratégico 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a 

saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

10 frd 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Estratégico 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

11 
Cesto para lixo em plástico, com capacidade para 30 litros, resistente, formato 

cilíndrico, sem tampa, cores variadas. 
4 unid 

 

LOTE IV - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Estratégico 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

30 Copo de vidro, com capacidade para 350 ml, em caixa com 24 unid 1 cx 

31 
Copo de vidro, tipo americano, com capacidade para 200 ml caixa  com  24 

unidade 
1 cx 
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56 Pote em vidro  com tampa para armazenar alimentos, tamanho 3 litros 2 unid 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Estratégico 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

08 Colher descartável, em polietileno, transparente em pacotes com  50 unid 40 pct 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 200 

ml, em pacote com 100 unid 
360 pct 

12 
Copo descartável para chá, em polietileno transparente, com capacidade para 

80ml, em pacote com 100 unid 
90 pct 

18 
Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 
4 unid 

 

LOTE VI - BATERIAS E PILHAS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Estratégico 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

02 
Bateria para aparelho de telefone sem fio, marca do telefone Intelbras NI-MH 

600MAH 2.4V  Cod 1350072 
4 unid 

05 Pilha alcalina palito, tamanho AAA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 11 par 

                                    

LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 12 unidade de 1 

litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

110 cx 

02 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 6 unidade de 2 

litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

24 cx 

04 Amaciante de roupa com hidraceramidas, em embalagem com    2 litros. 12 unid 

05 

Bota em PVC cano longo na cor branca; Composição de PVC injetado com 

formulações diferenciadas, solado antiderrapante, formulado com composto 

químico altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente 

desempenho em baixas temperaturas.Possui forro em poliéster e forma que garante 

ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos 

18 par 

06 
Cera líquida incolor para pisos frios em geral, em embalagem com 750g, em caixa 

com 12 unid. 
14 cx 

07 
Cera líquida vermelha para pisos frios em geral, em embalagem com 750g, em 

caixa com12 unid. 
16 cx 

08 

Desinfetante Aspecto físico líquido. Super concentrado para desinfecção e 

aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados, 

com ação  germicida e bactericida Composição aromática: eucalipto/pinho/floral e 

lavanda, Acondicionados em caixa com 06 unidades de 2 Litros . A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, 

validade e número de registro no Ministério da Saúde.  

Referência de qualidade: Minuano, Ypê ou qualidade superior. 

140 cx 

09 
Desodorizador, purificador, de ar aerosol, fragância de lavanda e jasmin, em frasco 

com 400ml. 
80 frasco 

10 

Detergente líquido para lavar louças, concetrado ,com tenso ativo biodegradável, 

neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais 

inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, embalado em frasco 

inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em 

embalagem com 500 ml, em caixa com 24 unid. Referência de Qualidade: Limpol, 

Ypê  ou qualidade superior. 

50 cx 
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11 
Detergente sanitário - pedra para vaso sanitário, pedra com no mínimo 30 gramas, 

com prendedor e recipiente ao vaso, fragâncias diversas. 
120 unid 

12 Escova em nylon para uso em limpeza de vaso sanitário com suporte em plástico. 160 unid 

13 
Escova para lavar roupa, com cerdas em nylon, base em plástico, dimensões 

mínimas 12cm x 6cm x 1cm. 
84 unid 

14 

Esponja de lã de aço, em embalagem com 60g com 8 esponjas, Composição: aço 

carbono,   em fardo com 14 pacotes. Referência de Qualidade: Marca Bombril, 

assolan  ou qualidade superior. 

45 Fardo 

15 

Esponja dupla face , para limpeza em geral, uma face em espuma de poliuretano 

com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm de 

largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

Referência de qualidade: Marca Scoth-Brite, Condor ou qualidade superior.em  

caixa com 60 unid. 

34 cx 

16 

Limpador  multiuso; em frasco com 500ml  caixa com 24 unidades, indicado para 

a limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plástico, esmaltados, fogões e 

superfícies laváveis. 

44 cx 

17 
Limpador multiuso de uso geral, desengordurante e desifetante para limpeza 

pesada, biodegradável em embalagem com 500ml, em caixa com 12 unid. 
25 cx 

18 Lustra-móveis com aroma de lavanda, em frasco com 200ml. 12 unid 

19 
Luva multi uso, tamanho G, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo, tamanho G. 
28 par 

20 
Luva multi uso, tamanho M, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo. 
60 par 

21 
Pá para recolher lixo, em metal galvanizado, com cabo de madeira, em tamanho 

grande, largura mínima 25cm. 
180 unid 

22 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
90 unid 

23 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 60cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
200 unid 

24 

Sabão em barra,  a base de sódio, glicerinado, cloreto e sódio, ácido etileno 

hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, 

corante e água, com odor nêutro,suave, em pedras pesando, no mínimo, 200 

gramas, acondicionadas em pacotes contendo 05 unidades  em caixa com 50 barras. 

Referência de qualidade: Ypê, Minuano ou qualidade superior. 

46 cx 

25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo aniônico, 

coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, essência, carga, 

água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, embalagem  com 

500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: Tixan, Assim, Ace, Omo 

ou qualidade superior. 

48 cx 

26 

Sabão em pó com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo aniônico, 

coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, essência, carga, 

água, alquil benzeno,  sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, embalagem  com 

1 kg, em caixa com 12 unid. Referência de qualidade: Tixan, Assim, Ace, Omo ou 

qualidade superior. 

32 cx 

27 
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado 100% algodão, medindo 75x50cm, 

em pacote com 25 unid. 
24 pct 

28 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 30 litros em pacote com 10 unid. 
1000 pct 

29 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 50 litros em pacote com 10 unid. 
1200 pct 

30 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

capacidade para 100 litros em pacote com 05 unid. 
800 pct 

31 Soda cáustica armazenada em embalagem com 1kg. 36 Pote 

32 
Vassoura  Piaçava V-52,  indicada para uso externo. Suas cerdas rígidas de 

piaçava sintética fazem dela a melhor escolha ao varrer pedra, cimento ou 
60 unid 
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asfalto.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica.  Dimensões 

Altura: 1,40 Metros 

Largura: 5,00 Centímetros 

Profundidade: 23,00 Centímetros 

Peso: 600,00 Gramas 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de pelo sintético são muito resistentes e não 

embolam.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica medindo 

30cm. Dimensões; Altura: 1,32 Metros; Largura: 5,00 Centímetros; Profundidade: 

27,00; Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

140 unid 

34 
Vassoura em nylon V-35,  com cabo  pois suas cerdas sintéticas são indicadas para 

qualquer tipo de piso.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica 
140 unid 

35 
Vassourão de piaçava  reforçada,   com cabo de madeira  cru 1,40m x 28mm e 

cepa plática  40 cm, Classe A, para uso dos garis. 
22 unid 

 

LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a 

saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

70 frd 

11 

Papel higiênico branco, picotado, folha simples macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a 

saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

80 frd 

12 Sabonete branco de 90g, suave, cremoso e perfumado, em pacote com 1 dúzia. 2 dz 

13 
Toalha de papel, interfolhada, para enxugar as mãos, folha branca e macia, 

medindo 23 x 23cm, para uso em banheiros, em pacote com 1.000 fls. 
50 pct 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Bacia em plástico, com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

100 unid 

02 

Bacia em plástico, com capacidade para 30 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada,com alça para transporte reforçada. Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

100 unid 

03 

Bacia em plástico, com capacidade para 40 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

60 unid 

04 
Bacia em plástico, com capacidade para 6,8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado do IMETRO, 
15 unid 
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nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ 

DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA 

EMBALAGEM. 

05 

Balde em plástico,  com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça de arame galvanizado com proteção plástica na alça para apoio 

da mão,  com no mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto boca e 23cm diâmetro fundo, 

cor preta, com pegador no fundo.  Possuir certificado do IMETRO, nome e registro 

do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM. 

100 unid 

06 

Balde em plástico, com capacidade para 8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente com alça de arame galvanizado. Possuir certificado do IMETRO, nome e 

registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM. 

60 unid 

07 Bandeija em plástico para servir, em tamanho grande. 45 unid 

08 Caixa plástica organizadora, com tampa, capacidade para 13 litros 600 unid 

10 
Caixa térmica 24L na cor azul com alça ergonômica, estrutura resistente, ótima 

capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto desempenho 
4 unid 

11 
Cesto para lixo em plástico, com capacidade para 30 litros, resistente, formato 

cilíndrico, sem tampa, cores variadas. 
35 unid 

14 

Garrafa térmica com alça e tampa; de pressão com capacidade de 1 para um 

Litro, possui design moderno e funcional, peça prática que mantém a temperatura 

de líquidos como café, chá ou leite, atende aos mais exigentes conceitos de 

qualidade e funcionalidade 

54 unid 

15 Garrafa térmica com capacidade para 5 litros na cor azul 12 unid 

17 Garrafa térmica com pressão com capacidade para 1,8 litro na cor azul. 3 unid 

19 
Jarra de plástico para suco com tampa com capacidade para 1,5 litros, com alça 

resistente. 
50 unid 

20 
Jarra de plástico para suco com tampa com capacidade para 4 litros, com alça 

resistente. 
300 unid 

22 

Kit merenda escolar - caneca, prato e colher, cor azul escuro, prato com abas (em 

polipropileno, com abas, empilhável, liso nas partes internas e externas, formato 

arredondado, pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, 

resistente a temperatura de 100 Celsius por 20 minutos. volume mínimo 600ml); 

caneca (em polipropileno, com alça lateral, liso nas partes internas e externas, sem 

reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos na base, pigmentação homogênea em 

toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 Celsius por 

20 minutos, capacidade 300ml); colher (em polipropileno,  Liso nas partes internas 

e externas, formatos arredondados, pigmentação homogênea em toda peça, 

acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 Celsius por 

20minutos, volume 8ml). 

2.600 unid 

24 
Lixeira com pedal de polietileno com capacidade para 100 litros, confeccionada 

em polietileno, resistente, cor preta. 
8 unid 

25 Lixeira em plástico, comum, telada, material resistente, com capacidade 10 litros. 42 unid 

30 Peneira  em plástico, diâmetro de aproximadamente 20cm, variação aceitável +-1. 24 unid 

32 Peneira em plástico, diâmetro de aproximadamente 15cm, variação aceitável +-1. 16 unid 

33 
Peneira; aro em plástico, diâmetro de aproximadamente 60cm, variação aceitável 

+-1. 
60 unid 

34 
Prendedor para roupas, em pacote com 12 unidades, confeccionado em plástico, 

com mola em metal com tratamento antiferrugem. 
24 pct 

 

LOTE IV - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 Abridor de latas e de garrafas, em aço inox, resistente e que amasse com o uso. 50 unid 

05 Assadeira de alumínio número 5 retangular, dimensões mínima 49cm 12 unid 
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comprimento x 32cm largura x 6cm altura. 

06 
Bacia em alumínio, com capacidade para 15 litros com variação aceitável +-1, 

resistente. 
30 unid 

07 
Bacia em alumínio, com capacidade para 22 litros com variação aceitável +-1, 

resistente. 
30 unid 

08 
Bacia em alumínio, com capacidade para 40 litros com variação aceitável +-1, 

resistente. 
15 unid 

10 Bandeija Inox com Alça para cafezinho medindo 30 x 16,5 cm. 8 unid 

11 

Caçarola de alumínio batido polido número 30 (diâmetro da panela), altura 

media de 16cm, capacidade de 6 litros, possui duas alças de madeira, presas com 

alumínio e dois rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de alumínio polido, 

pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura do 

alumínio: 2mm, alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

25 unid 

12 

Caçarola de alumínio batido polido, número 45 (diametro da panela), Altura 

media de 18cm, capacidade de 20 litros, possui duas alças de madeira, presas com 

alumínio e dois rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de alumínio polido, 

pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura do 

alumínio: 3mm,  alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

12 unid 

13 

Caçarola de alumínio batido polido, número 45 (diametro da panela), Altura 

media de 22cm, capacidade de 30 litros, possui duas alças de madeira, presas com 

alumínio e dois rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de alumínio polido, 

pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura do 

alumínio: 4mm,  alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

10 unid 

16 
Caldeirão industrial número 45 confeccionado em alumínio com tampa com 

capacidade para 68 litros. 
12 unid 

17 Canecão em alumínio  com alça em madeira, capacidade para 1,5 litros. 10 unid 

18 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 2 

litros. 
10 unid 

19 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 3 

litros. 
10 unid 

20 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 4,5 

litros. 
12 unid 

21 Caneco em alumínio nº 18, capacidade para 4 litros, (leiteiro). 8 unid 

22 
Coador para café tamanho  grande Nº 22,  100% algodão, cabo em  madeira com  

aro em arame galvanizado. 
24 unid 

23 
Coador para café;  tamanho  medio Nº 14, 100% algodão, cabo em  madeira com 

aro em arame galvanizado. 
30 unid 

24 
Coador para café; Tamanho, 15cm altura e 10cm de diametro , 100% algodão, 

cabo em  madeira com aro em arame galvanizado. 
20 unid 

25 Colher em aço inox, sem solda, medindo 40cm (para arroz). 32 unid 

28 Concha em aço inox, sem solda medindo 40cm 34 unid 

30 Copo de vidro, com capacidade para 350 ml, em caixa com 24 unid 4 cx 

32 Cuscuzeiro em alumínio; nº 26 20 unid 

33 Cuscuzeiro hotel em alumínio; com capaidade para 05 litros base reforçada.  30 unid 

34 Escorredor em alumínio, para macarrão, capacidade para 8 litros 24 unid 

35 Escorredor para louças, em aço inox, com capacidade para 40 pratos 30 unid 

36 Escumadeira em aço inox, com gancho 40cm 14 unid 

37 Espremedor de alho em aço inox, com lâmina de 64mm 12 unid 

40 
Faca n.º 12, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, na cor branca (para cortar 

carnes). 
28 unid 

41 
Faca n.º 4, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno (para cortar frutas e 

legumes). 
36 unid 

42 Faca n.º 6, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno (para cortar carnes). 50 unid 

43 Filtro de barro (cerâmica) com capacidade de 10 litros com 03 velas que 36 unid 
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conserva a água naturalmente fresca e saudável, feito em argila especial, reduz 

impurezas em suspensão na água, garantia mínima de fábrica por 01 ano, com 

torneira com vedação de plástico resistente. 

50 

Kit para instalação do botijão de gás 13 Kg contendo: Registro constando a 

gravação do código do INMETRO e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) 

anos; Mangueira em material plástico PVC transparente, trançada, com tarja 

amarela, exibindo a inscrição NBR 8613, nome do fabricante, comprimento 1,25m 

e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) anos 2 (duas) abraçadeiras para Botijão 

de gás liquefeito de petróleo - GLP, 13 kg (P-13) – Produtos Novos 

6 unid 

51 
Panela de pressão, em alumínio polido, capacidade para 7 litros, com válvula de 

segurança, certificada pelo Inmetro. 
10 unid 

52 
Panela de pressão, em alumínio polido, fechamento externo, capacidade para 18 

litros, com válvula de segurança, certificada pelo Inmetro. 
8 unid 

53 
Panela de pressão, em em alumínio polido, fechamento externo, capacidade para 

12 litros, com válvula de segurança, certificada pelo Inmetro. 
30 unid 

54 
Panela industrial confeccionado em alumínio batido com tampa, com capacidade 

de 40 litros . 
9 unid 

55 
Panela industrial confeccionado em alumínio batido com tampa,. com capacidade 

de 30 litros. 
9 unid 

58 
Ralador de alimentos, em aço inox, 4 faces, cabo em ABS, dimensões de 230 x 

105 x 80mm. 
60 unid 

59 
Tábua em polietileno com sulco e espessura 12mm, dimensões mínimas 30cm x 

50cm, própria para o corte de carnes e legumes 
60 unid 

61 

Torneiras para filtro linha marrom fabricadas em plástico poliestireno marrom 

da melhor qualidade, as borrachas de vedação de material em PVC atóxico com 

vazão de água, fácil utilização, resistente, em embalagens transparente. 

20 unid 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 Aventa; tipo encerado, tamanho 100cm altura x 70cm largura. 500 unid 

02 
Bandeja de isopor; para uso em alimentos em geral, medindo  23cm comp x 18cm 

largura x 1,6cm altura 
80 pct 

03 Borracha para panela de pressão de silicone (uso em panela de 7 litros) 15 unid 

04 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 10 litros, com tampa. 6 unid 

05 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 37 litros, com tampa. 6 unid 

06 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 90 litros, com tampa. 10 unid 

07 Canudo descartável partido transparente em pacote com 100 unidades 8 pct 

08 Colher descartável, em polietileno, transparente em pacotes com  50 unid 800 pct 

09 Copo descartável com tampa de 300ml em pacotes contendo 100 unidades  600 pct 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 200 

ml, em pacote com 100 unid 
2.400 pct 

13 Embalagem em plástico medindo 15 x 30cm, com capacidade para 1kg. 20 kg 

14 Embalagem em plástico medindo 21 x 35cm, com capacidade para 2kg. 20 kg 

15 Embalagem em plástico medindo 28 x 44cm, com capacidade para 5kg. 30 kg 

16 

Embalagem Para Geladinho Sacole: dimensões 4x23 Cm, embalagem com 

1.000un. 20 kg 

17 Filme em PVC, transparente, rolo medindo 450mm x 300m. 8 rolo 

18 
Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 
280 unid 

19 Fósforo, caixa com 10 caixinhas (cada uma com no mínimo 40 palitos). 35 pct 

20 
Guardanapo de papel branco, folha dupla, medindo 20 x 22cm, em pacote com 50 

folhas. 
180 pct 
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21 Isqueiro portátil grande. 100 unid 

22 

Marmitex  com tampa - EPS ;    TM  102 descartável, composição polietireno 

cristal, pigmento gás butano (desodorizador) , talco industrial,  pacotes contendo 

100 unidades 187mm  x 52mm  - P/ 750ml .  

120 pct 

24 
Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, medindo 

no mínimo 45cm x 75cm. 
300 unid 

25 
Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado, em 

pacote com 2 rolos de 60 tolhas medindo 22 x 20cm cada. Fardo com 12 pacotes. 
24 Frd 

26 Prato descartável de isopor, tamanho 18 cm, em pacote com 100 unid. 900 pct 

27 Prato descartável em plástico, tamanho 18cm, em pacote com 10 unid. 450 unid 

28 Saco plástico transparente, medindo 45cm x 60cm, mínimo de 0,12micras. 24 kg 

29 
Sacola em plástico medindo  60cm x 80cm, cor branca, com duas alças resistentes, 

mínimo de 0,08micras. 
50  kg  

30 
Sacola em plástico medindo 50cm x 70cm, cor branca, com duas alças resistentes, 

mínimo de 0,08micras. 
50 kg 

31 
Sacola em plástico, medindo 45cm x 60cm, cor branca, com duas alças resistentes, 

mínimo de 0,08micras. 
50 kg 

32 Touca descartavél, para uso de cozinheiras pacote com 100 unidades 100 Pct 

 

LOTE VI - BATERIAS E PILHAS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

02 
Bateria para aparelho de telefone sem fio, marca do telefone Intelbras NI-MH 

600MAH 2.4V  Cod 1350072 
6 unid 

03 Pilha alcalina grande, tamanho D, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 12 par 

04 Pilha alcalina média, tamanho C, 1,5volts, em embalagem com 2 unid. 16 par 

05 Pilha alcalina palito, tamanho AAA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 30 par 

06 Pilha alcalina pequena, tamanho AA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 32 par 

  

LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Fundo Municipal de Saúde 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 12 unidade de 

1 litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

220 cx 

02 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 6 unidade de 2 

litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

60 cx 

04 Amaciante de roupa com hidraceramidas, em embalagem com    2 litros. 22 unid 

05 

Bota em PVC cano longo na cor branca; Composição de PVC injetado com 

formulações diferenciadas, solado antiderrapante, formulado com composto 

químico altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente 

desempenho em baixas temperaturas.Possui forro em poliéster e forma que 

garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos 

46 par 

08 

Desinfetante Aspecto físico líquido. Super concentrado para desinfecção e 

aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais 

precitados, com ação  germicida e bactericida Composição aromática: 

eucalipto/pinho/floral e lavanda, Acondicionados em caixa com 06 unidades de 2 

Litros . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde.  

Referência de qualidade: Minuano, Ypê ou qualidade superior. 

180 cx 

09 
Desodorizador, purificador, de ar aerosol, fragância de lavanda e jasmin, em 

frasco com 400ml. 
150 frasco 
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10 

Detergente líquido para lavar louças, concetrado ,com tenso ativo biodegradável, 

neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais 

inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, embalado em frasco 

inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em 

embalagem com 500 ml, em caixa com 24 unid. Referência de Qualidade: 

Limpol, Ypê  ou qualidade superior. 

70 cx 

11 
Detergente sanitário - pedra para vaso sanitário, pedra com no mínimo 30 

gramas, com prendedor e recipiente ao vaso, fragâncias diversas. 
450 unid 

12 Escova em nylon para uso em limpeza de vaso sanitário com suporte em plástico. 80 unid 

13 
Escova para lavar roupa, com cerdas em nylon, base em plástico, dimensões 

mínimas 12cm x 6cm x 1cm. 
48 unid 

14 

Esponja de lã de aço, em embalagem com 60g com 8 esponjas, Composição: aço 

carbono,   em fardo com 14 pacotes. Referência de Qualidade: Marca Bombril, 

assolan  ou qualidade superior. 

45 Fardo 

15 

Esponja dupla face , para limpeza em geral, uma face em espuma de poliuretano 

com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm 

de largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

Referência de qualidade: Marca Scoth-Brite, Condor ou qualidade superior.em  

caixa com 60 unid. 

32 cx 

16 

Limpador  multiuso; em frasco com 500ml  caixa com 24 unidades, indicado 

para a limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plástico, esmaltados, fogões 

e superfícies laváveis. 

40 cx 

17 
Limpador multiuso de uso geral, desengordurante e desifetante para limpeza 

pesada, biodegradável em embalagem com 500ml, em caixa com 12 unid. 
14 cx 

18 Lustra-móveis com aroma de lavanda, em frasco com 200ml. 8 unid 

19 
Luva multi uso, tamanho G, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo, tamanho G. 
180 par 

20 
Luva multi uso, tamanho M, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo. 
320 par 

21 
Pá para recolher lixo, em metal galvanizado, com cabo de madeira, em tamanho 

grande, largura mínima 25cm. 
30 unid 

22 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
90 unid 

23 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 60cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
160 unid 

24 

Sabão em barra,  a base de sódio, glicerinado, cloreto e sódio, ácido etileno 

hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, 

corante e água, com odor nêutro,suave, em pedras pesando, no mínimo, 200 

gramas, acondicionadas em pacotes contendo 05 unidades  em caixa com 50 

barras. 

Referência de qualidade: Ypê, Minuano ou qualidade superior. 

36 cx 

25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

76 cx 

26 

Sabão em pó com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno,  sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 1 kg, em caixa com 12 unid. Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

35 cx 

27 
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado 100% algodão, medindo 

75x50cm, em pacote com 25 unid. 
70 pct 

28 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 30 litros em pacote com 10 unid. 
1600 pct 
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29 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 50 litros em pacote com 10 unid. 
2000 pct 

30 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

capacidade para 100 litros em pacote com 05 unid. 
1600 pct 

31 Soda cáustica armazenada em embalagem com 1kg. 12 Pote 

32 

Vassoura  Piaçava V-52,  indicada para uso externo. Suas cerdas rígidas de 

piaçava sintética fazem dela a melhor escolha ao varrer pedra, cimento ou 

asfalto.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica.  Dimensões 

Altura: 1,40 Metros 

Largura: 5,00 Centímetros 

Profundidade: 23,00 Centímetros 

Peso: 600,00 Gramas 

40 unid 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de pelo sintético são muito resistentes e não 

embolam.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica medindo 

30cm. Dimensões; Altura: 1,32 Metros; Largura: 5,00 Centímetros; Profundidade: 

27,00; Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

120 unid 

34 

Vassoura em nylon V-35,  com cabo  pois suas cerdas sintéticas são indicadas 

para qualquer tipo de piso.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  

plástica 

110 unid 

35 
Vassourão de piaçava  reforçada,   com cabo de madeira  cru 1,40m x 28mm e 

cepa plática  40 cm, Classe A, para uso dos garis. 
12 unid 

 

LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Fundo Municipal de Saúde 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 Absorvente  noturno, pós parto, em embalagem com 8 unidades. 25 pct 

03 
Barbeador descartável, com 2 lâminas, com fita lubrificante, em cartela com 24 

unidades 
96 cartela 

04 
Bloqueador solar, fator 30, em embalagem com 120g, com proteção UVA + 

UVB. 
80 unid 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

60 frd 

11 

Papel higiênico branco, picotado, folha simples macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

140 frd 

12 Sabonete branco de 90g, suave, cremoso e perfumado, em pacote com 1 dúzia. 60 dz 

13 
Toalha de papel, interfolhada, para enxugar as mãos, folha branca e macia, 

medindo 23 x 23cm, para uso em banheiros, em pacote com 1.000 fls. 
550 pct 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Fundo Municipal de Saúde 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Bacia em plástico, com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado 

do IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

12 unid 
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NA EMBALAGEM. 

02 

Bacia em plástico, com capacidade para 30 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada,com alça para transporte reforçada. Possuir certificado 

do IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

12 unid 

03 

Bacia em plástico, com capacidade para 40 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado 

do IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

12 unid 

04 

Bacia em plástico, com capacidade para 6,8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado do IMETRO, 

nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ 

DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA 

EMBALAGEM. 

4 unid 

05 

Balde em plástico,  com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça de arame galvanizado com proteção plástica na alça para 

apoio da mão,  com no mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto boca e 23cm 

diâmetro fundo, cor preta, com pegador no fundo.  Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

90 unid 

08 Caixa plástica organizadora, com tampa, capacidade para 13 litros 12 unid 

09 Caixa plástica organizadora, com tampa, capacidade para 40 litros 2 unid 

10 

Caixa térmica 24L na cor azul com alça ergonômica, estrutura resistente, ótima 

capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto 

desempenho 

4 unid 

11 
Cesto para lixo em plástico, com capacidade para 30 litros, resistente, formato 

cilíndrico, sem tampa, cores variadas. 
36 unid 

12 Farinheiro/açucareiro em plástico, com bico, capacidade 700ml. 8 unid 

13 

Garrafa Térmica 1,8 Litros, conserva a temperatura das bebidas por no mínimo 

6 horas, possui revestimento em Inox garantindo mais resistência ao seu produto 

além disso é fácil de transportar. 

3 unid 

14 

Garrafa térmica com alça e tampa; de pressão com capacidade de 1 para um 

Litro, possui design moderno e funcional, peça prática que mantém a temperatura 

de líquidos como café, chá ou leite, atende aos mais exigentes conceitos de 

qualidade e funcionalidade 

6 unid 

17 Garrafa térmica com pressão com capacidade para 1,8 litro na cor azul. 6 unid 

18 Garrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro na cor azul. 15 unid 

19 
Jarra de plástico para suco com tampa com capacidade para 1,5 litros, com 

alça resistente. 
90 unid 

21 
Jarra graduada, em plástico, com tampa filtra gelo, com capacidade para 4 

litros, com alça resistente. 
12 unid 

23 
Lixeira com pedal com capacidade para 8 litros, confeccionada em polietileno, 

resistente, cor preta. 
45 unid 

24 
Lixeira com pedal de polietileno com capacidade para 100 litros, confeccionada 

em polietileno, resistente, cor preta. 
12 unid 

25 
Lixeira em plástico, comum, telada, material resistente, com capacidade 10 

litros. 
36 unid 

26 

Lixeiras   Capacidade ml: 60.000 , Alças largas que não machucam as mãos. 

Tampa basculante que impede o contato direto com o lixo. 

Dimensões : 410x313x740mm  

10 unid 

27 
Marmita térmica, com espaço para 3 tipos de alimentos, sem divisão, 

capacidade para 1,7 litro, na cor bege. 
6 jogo 
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28 Organizador com tampa, médio alto top, capacidade 26,5 litros. 6 unid 

29 Organizador com tampa, médio top, capacidade 12 litros. 4 unid 

30 
Peneira  em plástico, diâmetro de aproximadamente 20cm, variação aceitável +-

1. 
12 unid 

31 Peneira em plástico, diâmetro de aproximadamente 12cm, variação aceitável +-1. 8 unid 

32 Peneira em plástico, diâmetro de aproximadamente 15cm, variação aceitável +-1. 12 unid 

34 
Prendedor para roupas, em pacote com 12 unidades, confeccionado em 

plástico, com mola em metal com tratamento antiferrugem. 
40 pct 

 

LOTE IV - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Fundo Municipal de Saúde 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

02 Amolador de facas, tipo chaira, tamanho 30cm, cabo em polietileno branco. 3 unid 

03 
Assadeira de alumínio número 3 retangular, dimensões mínima 40cm 

comprimento x 27cm largura x 4,5cm altura. 
2 unid 

04 
Assadeira de alumínio número 4 retangular, dimensões mínima 45cm 

comprimento x 30cm largura x 5cm altura. 
4 unid 

05 
Assadeira de alumínio número 5 retangular, dimensões mínima 49cm 

comprimento x 32cm largura x 6cm altura. 
6 unid 

07 
Bacia em alumínio, com capacidade para 22 litros com variação aceitável +-1, 

resistente. 
4 unid 

09 Bandeija Inox com alça medindo 40cm x 28cm. 4 unid 

10 Bandeija Inox com Alça para cafezinho medindo 30 x 16,5 cm. 3 unid 

11 

Caçarola de alumínio batido polido número 30 (diâmetro da panela), altura 

media de 16cm, capacidade de 6 litros, possui duas alças de madeira, presas com 

alumínio e dois rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de alumínio 

polido, pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura 

do alumínio: 2mm, alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

3 unid 

12 

Caçarola de alumínio batido polido, número 45 (diametro da panela), Altura 

media de 18cm, capacidade de 20 litros, possui duas alças de madeira, presas 

com alumínio e dois rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de alumínio 

polido, pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura 

do alumínio: 3mm,  alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

2 unid 

14 Caçarola em alumínio nº 36, com capacidade para 16 litros. 1 unid 

15 Caçarola em alumínio nº 40, com capacidade para 22 litros. 1 unid 

17 Canecão em alumínio  com alça em madeira, capacidade para 1,5 litros. 3 unid 

19 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 3 

litros. 
4 unid 

20 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 4,5 

litros. 
4 unid 

21 Caneco em alumínio nº 18, capacidade para 4 litros, (leiteiro). 3 unid 

22 
Coador para café tamanho  grande Nº 22,  100% algodão, cabo em  madeira com  

aro em arame galvanizado. 
24 unid 

23 
Coador para café;  tamanho  medio Nº 14, 100% algodão, cabo em  madeira 

com aro em arame galvanizado. 
36 unid 

25 Colher em aço inox, sem solda, medindo 40cm (para arroz). 4 unid 

26 Colher, lâmina aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 1 dúzia 4 dz 

27 Colher, lâmina e cabo em aço inox laguna, em embalagem com 1 dúzia 8 dz 

28 Concha em aço inox, sem solda medindo 40cm 6 unid 

30 Copo de vidro, com capacidade para 350 ml, em caixa com 24 unid 2 cx 

31 
Copo de vidro, tipo americano, com capacidade para 200 ml caixa  com  24 

unidade 
4 cx 

32 Cuscuzeiro em alumínio; nº 26 12 unid 

34 Escorredor em alumínio, para macarrão, capacidade para 8 litros 4 unid 
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35 Escorredor para louças, em aço inox, com capacidade para 40 pratos 3 unid 

36 Escumadeira em aço inox, com gancho 40cm 4 unid 

37 Espremedor de alho em aço inox, com lâmina de 64mm 3 unid 

38 Faca de mesa, lâmina e cabo em aço inox, em embalagem com 1 dúzia. 4 dz 

39 
Faca de mesa, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 1 

dúzia. 
3 dz 

40 
Faca n.º 12, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, na cor branca (para 

cortar carnes). 
6 unid 

41 
Faca n.º 4, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno (para cortar frutas e 

legumes). 
4 unid 

42 Faca n.º 6, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno (para cortar carnes). 4 unid 

45 Garfo de mesa laguna, lâmina e cabo em aço inox, em embalagem com 1 dúzia 3 dz 

46 
Garfo de mesa, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 

1 dúzia 
3 dz 

47 
Jarra em vidro com tampa, capacidade 1,5 litro, nas cores branca e azul, com 

alça resistente. 
12 unid 

48 
Jarra em vidro com tampa, capacidade 2 litro, nas cores branca, com alça em 

vidro. 
8 unid 

50 

Kit para instalação do botijão de gás 13 Kg contendo: Registro constando a 

gravação do código do INMETRO e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) 

anos; Mangueira em material plástico PVC transparente, trançada, com tarja 

amarela, exibindo a inscrição NBR 8613, nome do fabricante, comprimento 

1,25m e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) anos 2 (duas) abraçadeiras para 

Botijão de gás liquefeito de petróleo - GLP, 13 kg (P-13) – Produtos Novos 

8 unid 

51 
Panela de pressão, em alumínio polido, capacidade para 7 litros, com válvula de 

segurança, certificada pelo Inmetro. 
8 unid 

52 
Panela de pressão, em alumínio polido, fechamento externo, capacidade para 18 

litros, com válvula de segurança, certificada pelo Inmetro. 
2 unid 

53 
Panela de pressão, em em alumínio polido, fechamento externo, capacidade para 

12 litros, com válvula de segurança, certificada pelo Inmetro. 
3 unid 

54 
Panela industrial confeccionado em alumínio batido com tampa, com 

capacidade de 40 litros . 
2 unid 

55 
Panela industrial confeccionado em alumínio batido com tampa,. com 

capacidade de 30 litros. 
3 unid 

56 Pote em vidro  com tampa para armazenar alimentos, tamanho 3 litros 8 unid 

57 
Prato em vidro temperado, com dimensões de 3,2cm (altura) x 22cm (diâmetro)  

caixa com 6 unidades 
20 cx 

58 
Ralador de alimentos, em aço inox, 4 faces, cabo em ABS, dimensões de 230 x 

105 x 80mm. 
6 unid 

59 
Tábua em polietileno com sulco e espessura 12mm, dimensões mínimas 30cm x 

50cm, própria para o corte de carnes e legumes 
20 unid 

62 
Xícara de louça, tamanho médio com pires para chá na cor branca, em jogo com 

6 unidades 
12 jogo 

63 
Xícara de louça, tamanho pequeno com pires para chá na cor branca, em jogo 

com 6 unidades 
10 jogo 

64 
Xícara de vidro para café, desenvolvida em vidro transparente de alta qualidade 

capacidade de 90ml  com pires   em jogo com 6 unidades 
14 jogo 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Fundo Municipal de Saúde 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 Aventa; tipo encerado, tamanho 100cm altura x 70cm largura. 40 unid 

02 
Bandeja de isopor; para uso em alimentos em geral, medindo  23cm comp x 

18cm largura x 1,6cm altura 
50 pct 
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03 Borracha para panela de pressão de silicone (uso em panela de 7 litros) 15 unid 

04 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 10 litros, com tampa. 4 unid 

05 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 37 litros, com tampa. 4 unid 

07 Canudo descartável partido transparente em pacote com 100 unidades 120 pct 

08 Colher descartável, em polietileno, transparente em pacotes com  50 unid 480 pct 

09 Copo descartável com tampa de 300ml em pacotes contendo 100 unidades  300 pct 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 

200 ml, em pacote com 100 unid 
4.000 pct 

11 
Copo descartável para café, branco leitoso, com capacidade para 50 ml, em 

pacote com 100 unid 
60 pct 

12 
Copo descartável para chá, em polietileno transparente, com capacidade para 

80ml, em pacote com 100 unid 
90 pct 

13 Embalagem em plástico medindo 15 x 30cm, com capacidade para 1kg. 60 kg 

14 Embalagem em plástico medindo 21 x 35cm, com capacidade para 2kg. 60 kg 

15 Embalagem em plástico medindo 28 x 44cm, com capacidade para 5kg. 65 kg 

16 

Embalagem Para Geladinho Sacole: dimensões 4x23 Cm, embalagem com 

1.000un. 60 kg 

17 Filme em PVC, transparente, rolo medindo 450mm x 300m. 60 rolo 

18 
Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 
140 unid 

19 Fósforo, caixa com 10 caixinhas (cada uma com no mínimo 40 palitos). 12 pct 

20 
Guardanapo de papel branco, folha dupla, medindo 20 x 22cm, em pacote com 

50 folhas. 
500 pct 

21 Isqueiro portátil grande. 80 unid 

22 

Marmitex  com tampa - EPS ;    TM  102 descartável, composição polietireno 

cristal, pigmento gás butano (desodorizador) , talco industrial,  pacotes contendo 

100 unidades 187mm  x 52mm  - P/ 750ml .  

280 pct 

23 Palito de dente, de madeira, roliço, em caixa com 100 palitos. 60 unid 

24 
Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, 

medindo no mínimo 45cm x 75cm. 
160 unid 

25 
Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado, em 

pacote com 2 rolos de 60 tolhas medindo 22 x 20cm cada. Fardo com 12 pacotes. 
32 Frd 

26 Prato descartável de isopor, tamanho 18 cm, em pacote com 100 unid. 60 pct 

27 Prato descartável em plástico, tamanho 18cm, em pacote com 10 unid. 30 unid 

 

LOTE VI - BATERIAS E PILHAS 

Órgão participante: Fundo Municipal de Saúde 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 Bateria alcalina 9 volts 28 unid 

02 
Bateria para aparelho de telefone sem fio, marca do telefone Intelbras NI-MH 

600MAH 2.4V  Cod 1350072 
4 unid 

03 Pilha alcalina grande, tamanho D, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 12 par 

04 Pilha alcalina média, tamanho C, 1,5volts, em embalagem com 2 unid. 60 par 

05 Pilha alcalina palito, tamanho AAA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 30 par 

06 Pilha alcalina pequena, tamanho AA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 36 par 

                                    

LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 12 unidade de 

1 litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

48 cx 
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02 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 6 unidade de 2 

litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

12 cx 

03 

Álcool em Gel antisséptico acondicionado em frasco de 400ml com válvula. 

Desenvolvido para higienização das mãos, apresenta ação antisséptica devido a 

sua concentração alcoólica. Produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as 

mãos de forma eficaz, matando 99% das bactérias. Testado e aprovado pela 

ANVISA. 

20 
 

frasco  

04 Amaciante de roupa com hidraceramidas, em embalagem com    2 litros. 112 unid 

05 

Bota em PVC cano longo na cor branca; Composição de PVC injetado com 

formulações diferenciadas, solado antiderrapante, formulado com composto 

químico altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente 

desempenho em baixas temperaturas.Possui forro em poliéster e forma que 

garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos 

10 par 

06 
Cera líquida incolor para pisos frios em geral, em embalagem com 750g, em 

caixa com 12 unid. 
24 cx 

07 
Cera líquida vermelha para pisos frios em geral, em embalagem com 750g, em 

caixa com12 unid. 
4 cx 

08 

Desinfetante Aspecto físico líquido. Super concentrado para desinfecção e 

aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais 

precitados, com ação  germicida e bactericida Composição aromática: 

eucalipto/pinho/floral e lavanda, Acondicionados em caixa com 06 unidades de 2 

Litros . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde.  

Referência de qualidade: Minuano, Ypê ou qualidade superior. 

48 cx 

09 
Desodorizador, purificador, de ar aerosol, fragância de lavanda e jasmin, em 

frasco com 400ml. 
36 frasco 

10 

Detergente líquido para lavar louças, concetrado ,com tenso ativo biodegradável, 

neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais 

inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, embalado em frasco 

inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em 

embalagem com 500 ml, em caixa com 24 unid. Referência de Qualidade: 

Limpol, Ypê  ou qualidade superior. 

13 cx 

11 
Detergente sanitário - pedra para vaso sanitário, pedra com no mínimo 30 

gramas, com prendedor e recipiente ao vaso, fragâncias diversas. 
160 unid 

12 Escova em nylon para uso em limpeza de vaso sanitário com suporte em plástico. 26 unid 

13 
Escova para lavar roupa, com cerdas em nylon, base em plástico, dimensões 

mínimas 12cm x 6cm x 1cm. 
24 unid 

14 

Esponja de lã de aço, em embalagem com 60g com 8 esponjas, Composição: aço 

carbono,   em fardo com 14 pacotes. Referência de Qualidade: Marca Bombril, 

assolan  ou qualidade superior. 

12 Fardo 

15 

Esponja dupla face , para limpeza em geral, uma face em espuma de poliuretano 

com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm 

de largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

Referência de qualidade: Marca Scoth-Brite, Condor ou qualidade superior.em  

caixa com 60 unid. 

16 cx 

16 

Limpador  multiuso; em frasco com 500ml  caixa com 24 unidades, indicado 

para a limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plástico, esmaltados, fogões 

e superfícies laváveis. 

10 cx 

17 
Limpador multiuso de uso geral, desengordurante e desifetante para limpeza 

pesada, biodegradável em embalagem com 500ml, em caixa com 12 unid. 
6 cx 

18 Lustra-móveis com aroma de lavanda, em frasco com 200ml. 24 unid 

19 
Luva multi uso, tamanho G, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo, tamanho G. 
24 par 
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20 
Luva multi uso, tamanho M, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo. 
36 par 

21 
Pá para recolher lixo, em metal galvanizado, com cabo de madeira, em tamanho 

grande, largura mínima 25cm. 
20 unid 

22 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
36 unid 

23 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 60cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
36 unid 

24 

Sabão em barra,  a base de sódio, glicerinado, cloreto e sódio, ácido etileno 

hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, 

corante e água, com odor nêutro,suave, em pedras pesando, no mínimo, 200 

gramas, acondicionadas em pacotes contendo 05 unidades  em caixa com 50 

barras. 

Referência de qualidade: Ypê, Minuano ou qualidade superior. 

18 cx 

25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

42 cx 

26 

Sabão em pó com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno,  sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 1 kg, em caixa com 12 unid. Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

20 cx 

27 
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado 100% algodão, medindo 

75x50cm, em pacote com 25 unid. 
20 pct 

28 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 30 litros em pacote com 10 unid. 
600 pct 

29 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 50 litros em pacote com 10 unid. 
600 pct 

30 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

capacidade para 100 litros em pacote com 05 unid. 
600 pct 

31 Soda cáustica armazenada em embalagem com 1kg. 12 Pote 

32 

Vassoura  Piaçava V-52,  indicada para uso externo. Suas cerdas rígidas de 

piaçava sintética fazem dela a melhor escolha ao varrer pedra, cimento ou 

asfalto.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica.  Dimensões 

Altura: 1,40 Metros 

Largura: 5,00 Centímetros 

Profundidade: 23,00 Centímetros 

Peso: 600,00 Gramas 

22 unid 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de pelo sintético são muito resistentes e não 

embolam.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica medindo 

30cm. Dimensões; Altura: 1,32 Metros; Largura: 5,00 Centímetros; Profundidade: 

27,00; Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

30 unid 

34 

Vassoura em nylon V-35,  com cabo  pois suas cerdas sintéticas são indicadas 

para qualquer tipo de piso.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  

plástica 

36 unid 

35 
Vassourão de piaçava  reforçada,   com cabo de madeira  cru 1,40m x 28mm e 

cepa plática  40 cm, Classe A, para uso dos garis. 
15 unid 

 

LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 Absorvente  noturno, pós parto, em embalagem com 8 unidades. 200 pct 

02 Algodão em bola em pacote com 50g. 40 pct 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia   
  

Página 42 de 71 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

03 
Barbeador descartável, com 2 lâminas, com fita lubrificante, em cartela com 24 

unidades 
12 cartela 

04 
Bloqueador solar, fator 30, em embalagem com 120g, com proteção UVA + 

UVB. 
15 unid 

05 
Bloqueador solar, fator 50, em embalagem com 120g, com proteção UVA + 

UVB. 
45 unid 

06 Contonete em caixinha com 75 unidades. 40 cx 

07 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL: tamanho pequena de 0 ate 5 kg, 
unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de substancias 

alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de 

defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente 

composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais 

poliméricos absorventes, anatômica de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito 

para evitar vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no mínimo 

dois fios de elástico, deve apresentar maciez e absorção adequada a sua 

finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo 

de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi ajustáveis 

nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente impregnada de 

substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura 

que permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio; EMBALAGEM 36 

UNIDADES 

60 pct 

08 

FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL: tamanho meida de 5 ate 9kg, 
unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de substancias 

alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de 

defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente 

composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais 

poliméricos absorventes, anatômica de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito 

para evitar vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no mínimo 

dois fios de elástico, deve apresentar maciez e absorção adequada a sua 

finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo 

de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi ajustáveis 

nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente impregnada de 

substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura 

que permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio; EMBALAGEM COM 

56 UNIDADES 

60 pct 

09 Lenço umedecido, em embalagem com fecho, com 50 lenços. 60 unid 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

40 frd 

11 

Papel higiênico branco, picotado, folha simples macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

50 frd 

12 Sabonete branco de 90g, suave, cremoso e perfumado, em pacote com 1 dúzia. 15 dz 
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13 
Toalha de papel, interfolhada, para enxugar as mãos, folha branca e macia, 

medindo 23 x 23cm, para uso em banheiros, em pacote com 1.000 fls. 
60 pct 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Bacia em plástico, com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado 

do IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

8 unid 

02 

Bacia em plástico, com capacidade para 30 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada,com alça para transporte reforçada. Possuir certificado 

do IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

8 unid 

04 

Bacia em plástico, com capacidade para 6,8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado do IMETRO, 

nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ 

DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA 

EMBALAGEM. 

8 unid 

05 

Balde em plástico,  com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça de arame galvanizado com proteção plástica na alça para 

apoio da mão,  com no mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto boca e 23cm 

diâmetro fundo, cor preta, com pegador no fundo.  Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

12 unid 

06 

Balde em plástico, com capacidade para 8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente com alça de arame galvanizado. Possuir certificado do IMETRO, nome 

e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM. 

8 unid 

07 Bandeija em plástico para servir, em tamanho grande. 24 unid 

09 Caixa plástica organizadora, com tampa, capacidade para 40 litros 4 unid 

10 

Caixa térmica 24L na cor azul com alça ergonômica, estrutura resistente, ótima 

capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto 

desempenho 

4 unid 

11 
Cesto para lixo em plástico, com capacidade para 30 litros, resistente, formato 

cilíndrico, sem tampa, cores variadas. 
25 unid 

12 Farinheiro/açucareiro em plástico, com bico, capacidade 700ml. 4 unid 

14 

Garrafa térmica com alça e tampa; de pressão com capacidade de 1 para um 

Litro, possui design moderno e funcional, peça prática que mantém a temperatura 

de líquidos como café, chá ou leite, atende aos mais exigentes conceitos de 

qualidade e funcionalidade 

2 unid 

15 Garrafa térmica com capacidade para 5 litros na cor azul 8 unid 

16 Garrafa térmica com capacidade para 500ml na cor azul. 4 unid 

17 Garrafa térmica com pressão com capacidade para 1,8 litro na cor azul. 15 unid 

18 Garrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro na cor azul. 15 unid 

19 
Jarra de plástico para suco com tampa com capacidade para 1,5 litros, com 

alça resistente. 
24 unid 

21 
Jarra graduada, em plástico, com tampa filtra gelo, com capacidade para 4 

litros, com alça resistente. 
3 unid 

23 
Lixeira com pedal com capacidade para 8 litros, confeccionada em polietileno, 

resistente, cor preta. 
12 unid 

24 Lixeira com pedal de polietileno com capacidade para 100 litros, confeccionada 2 unid 
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em polietileno, resistente, cor preta. 

25 
Lixeira em plástico, comum, telada, material resistente, com capacidade 10 

litros. 
18 unid 

26 

Lixeiras   Capacidade ml: 60.000 , Alças largas que não machucam as mãos. 

Tampa basculante que impede o contato direto com o lixo. 

Dimensões : 410x313x740mm  

10 unid 

27 
Marmita térmica, com espaço para 3 tipos de alimentos, sem divisão, 

capacidade para 1,7 litro, na cor bege. 
6 jogo 

28 Organizador com tampa, médio alto top, capacidade 26,5 litros. 2 unid 

30 
Peneira  em plástico, diâmetro de aproximadamente 20cm, variação aceitável +-

1. 
4 unid 

32 Peneira em plástico, diâmetro de aproximadamente 15cm, variação aceitável +-1. 8 unid 

34 
Prendedor para roupas, em pacote com 12 unidades, confeccionado em 

plástico, com mola em metal com tratamento antiferrugem. 
36 pct 

 

LOTE IV - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

02 Amolador de facas, tipo chaira, tamanho 30cm, cabo em polietileno branco. 3 unid 

03 
Assadeira de alumínio número 3 retangular, dimensões mínima 40cm 

comprimento x 27cm largura x 4,5cm altura. 
12 unid 

04 
Assadeira de alumínio número 4 retangular, dimensões mínima 45cm 

comprimento x 30cm largura x 5cm altura. 
8 unid 

05 
Assadeira de alumínio número 5 retangular, dimensões mínima 49cm 

comprimento x 32cm largura x 6cm altura. 
8 unid 

09 Bandeija Inox com alça medindo 40cm x 28cm. 12 unid 

10 Bandeija Inox com Alça para cafezinho medindo 30 x 16,5 cm. 6 unid 

11 

Caçarola de alumínio batido polido número 30 (diâmetro da panela), altura 

media de 16cm, capacidade de 6 litros, possui duas alças de madeira, presas com 

alumínio e dois rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de alumínio 

polido, pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura 

do alumínio: 2mm, alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

6 unid 

12 

Caçarola de alumínio batido polido, número 45 (diametro da panela), Altura 

media de 18cm, capacidade de 20 litros, possui duas alças de madeira, presas 

com alumínio e dois rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de alumínio 

polido, pegador da tampa marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura 

do alumínio: 3mm,  alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

2 unid 

14 Caçarola em alumínio nº 36, com capacidade para 16 litros. 3 unid 

15 Caçarola em alumínio nº 40, com capacidade para 22 litros. 2 unid 

16 
Caldeirão industrial número 45 confeccionado em alumínio com tampa com 

capacidade para 68 litros. 
3 unid 

17 Canecão em alumínio  com alça em madeira, capacidade para 1,5 litros. 4 unid 

19 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 3 

litros. 
3 unid 

20 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 4,5 

litros. 
3 unid 

21 Caneco em alumínio nº 18, capacidade para 4 litros, (leiteiro). 2 unid 

22 
Coador para café tamanho  grande Nº 22,  100% algodão, cabo em  madeira com  

aro em arame galvanizado. 
4 unid 

23 
Coador para café;  tamanho  medio Nº 14, 100% algodão, cabo em  madeira 

com aro em arame galvanizado. 
18 unid 

25 Colher em aço inox, sem solda, medindo 40cm (para arroz). 8 unid 

26 Colher, lâmina aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 1 dúzia 8 dz 

27 Colher, lâmina e cabo em aço inox laguna, em embalagem com 1 dúzia 6 dz 
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28 Concha em aço inox, sem solda medindo 40cm 8 unid 

29 Copo de vidro tipo taça, com capacidade para 200 ml, em caixa com 12 unid 2 cx 

30 Copo de vidro, com capacidade para 350 ml, em caixa com 24 unid 5 cx 

31 
Copo de vidro, tipo americano, com capacidade para 200 ml caixa  com  24 

unidade 
5 cx 

32 Cuscuzeiro em alumínio; nº 26 6 unid 

34 Escorredor em alumínio, para macarrão, capacidade para 8 litros 3 unid 

35 Escorredor para louças, em aço inox, com capacidade para 40 pratos 3 unid 

36 Escumadeira em aço inox, com gancho 40cm 4 unid 

37 Espremedor de alho em aço inox, com lâmina de 64mm 2 unid 

38 Faca de mesa, lâmina e cabo em aço inox, em embalagem com 1 dúzia. 4 dz 

39 
Faca de mesa, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 1 

dúzia. 
2 dz 

40 
Faca n.º 12, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, na cor branca (para 

cortar carnes). 
6 unid 

41 
Faca n.º 4, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno (para cortar frutas e 

legumes). 
6 unid 

42 Faca n.º 6, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno (para cortar carnes). 4 unid 

43 

Filtro de barro (cerâmica) com capacidade de 10 litros com 03 velas que 

conserva a água naturalmente fresca e saudável, feito em argila especial, reduz 

impurezas em suspensão na água, garantia mínima de fábrica por 01 ano, com 

torneira com vedação de plástico resistente. 

2 unid 

44 Frigideira nº 22, tipo teflon, para ovo 6 unid 

45 Garfo de mesa laguna, lâmina e cabo em aço inox, em embalagem com 1 dúzia 6 dz 

46 
Garfo de mesa, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 

1 dúzia 
4 dz 

47 
Jarra em vidro com tampa, capacidade 1,5 litro, nas cores branca e azul, com 

alça resistente. 
12 unid 

48 
Jarra em vidro com tampa, capacidade 2 litro, nas cores branca, com alça em 

vidro. 
4 unid 

49 

Jogo de panelas com tampas confeccionadas em alumínio primário, com cabos, 

alças e pegadores confeccionados em baquelite, contendo 04 (quatro) peças, 

sendo: 01 (uma) panela de 16cm de diâmetro com capacidade para 1,8 Litro,  01 

(uma) panela de 20cm de diâmetro com capacidade para 3,1 Litros, 01 (uma) 

caçarola de 22cm de diâmetro com capacidade para 4 Litros, e 01 (um) caldeirão 

de 20cm de diâmetro com capacidade para 4,5 litros. 

3 jogo 

50 

Kit para instalação do botijão de gás 13 Kg contendo: Registro constando a 

gravação do código do INMETRO e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) 

anos; Mangueira em material plástico PVC transparente, trançada, com tarja 

amarela, exibindo a inscrição NBR 8613, nome do fabricante, comprimento 

1,25m e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) anos 2 (duas) abraçadeiras para 

Botijão de gás liquefeito de petróleo - GLP, 13 kg (P-13) – Produtos Novos 

8 unid 

51 
Panela de pressão, em alumínio polido, capacidade para 7 litros, com válvula de 

segurança, certificada pelo Inmetro. 
3 unid 

52 
Panela de pressão, em alumínio polido, fechamento externo, capacidade para 18 

litros, com válvula de segurança, certificada pelo Inmetro. 
2 unid 

53 
Panela de pressão, em em alumínio polido, fechamento externo, capacidade para 

12 litros, com válvula de segurança, certificada pelo Inmetro. 
2 unid 

54 
Panela industrial confeccionado em alumínio batido com tampa, com 

capacidade de 40 litros . 
1 unid 

55 
Panela industrial confeccionado em alumínio batido com tampa,. com 

capacidade de 30 litros. 
2 unid 

56 Pote em vidro  com tampa para armazenar alimentos, tamanho 3 litros 8 unid 

57 Prato em vidro temperado, com dimensões de 3,2cm (altura) x 22cm (diâmetro)  8 cx 
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caixa com 6 unidades 

58 
Ralador de alimentos, em aço inox, 4 faces, cabo em ABS, dimensões de 230 x 

105 x 80mm. 
3 unid 

59 
Tábua em polietileno com sulco e espessura 12mm, dimensões mínimas 30cm x 

50cm, própria para o corte de carnes e legumes 
6 unid 

60 Tacha em alumínio nº 35, com tampa, para bife, capacidade 6 litros. 2 unid 

61 

Torneiras para filtro linha marrom fabricadas em plástico poliestireno marrom 

da melhor qualidade, as borrachas de vedação de material em PVC atóxico com 

vazão de água, fácil utilização, resistente, em embalagens transparente. 

4 unid 

62 
Xícara de louça, tamanho médio com pires para chá na cor branca, em jogo com 

6 unidades 
6 jogo 

63 
Xícara de louça, tamanho pequeno com pires para chá na cor branca, em jogo 

com 6 unidades 
6 jogo 

64 
Xícara de vidro para café, desenvolvida em vidro transparente de alta qualidade 

capacidade de 90ml  com pires   em jogo com 6 unidades 
6 jogo 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 Aventa; tipo encerado, tamanho 100cm altura x 70cm largura. 16 unid 

02 
Bandeja de isopor; para uso em alimentos em geral, medindo  23cm comp x 

18cm largura x 1,6cm altura 
100 pct 

03 Borracha para panela de pressão de silicone (uso em panela de 7 litros) 8 unid 

04 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 10 litros, com tampa. 6 unid 

05 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 37 litros, com tampa. 8 unid 

07 Canudo descartável partido transparente em pacote com 100 unidades 15 pct 

08 Colher descartável, em polietileno, transparente em pacotes com  50 unid 800 pct 

09 Copo descartável com tampa de 300ml em pacotes contendo 100 unidades  800 pct 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 

200 ml, em pacote com 100 unid 
1.200 pct 

11 
Copo descartável para café, branco leitoso, com capacidade para 50 ml, em 

pacote com 100 unid 
120 pct 

12 
Copo descartável para chá, em polietileno transparente, com capacidade para 

80ml, em pacote com 100 unid 
120 pct 

13 Embalagem em plástico medindo 15 x 30cm, com capacidade para 1kg. 20 kg 

14 Embalagem em plástico medindo 21 x 35cm, com capacidade para 2kg. 20 kg 

15 Embalagem em plástico medindo 28 x 44cm, com capacidade para 5kg. 25 kg 

16 

Embalagem Para Geladinho Sacole: dimensões 4x23 Cm, embalagem com 

1.000un. 30 kg 

17 Filme em PVC, transparente, rolo medindo 450mm x 300m. 15 rolo 

18 
Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 
45 unid 

20 
Guardanapo de papel branco, folha dupla, medindo 20 x 22cm, em pacote com 

50 folhas. 
280 pct 

21 Isqueiro portátil grande. 24 unid 

22 

Marmitex  com tampa - EPS ;    TM  102 descartável, composição polietireno 

cristal, pigmento gás butano (desodorizador) , talco industrial,  pacotes contendo 

100 unidades 187mm  x 52mm  - P/ 750ml .  

280 pct 

23 Palito de dente, de madeira, roliço, em caixa com 100 palitos. 60 unid 

24 
Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, 

medindo no mínimo 45cm x 75cm. 
140 unid 

25 
Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado, em 

pacote com 2 rolos de 60 tolhas medindo 22 x 20cm cada. Fardo com 12 pacotes. 
4 Frd 
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26 Prato descartável de isopor, tamanho 18 cm, em pacote com 100 unid. 400 pct 

28 Saco plástico transparente, medindo 45cm x 60cm, mínimo de 0,12micras. 14 kg 

29 
Sacola em plástico medindo  60cm x 80cm, cor branca, com duas alças 

resistentes, mínimo de 0,08micras. 
10  kg  

30 
Sacola em plástico medindo 50cm x 70cm, cor branca, com duas alças 

resistentes, mínimo de 0,08micras. 
15 kg 

31 
Sacola em plástico, medindo 45cm x 60cm, cor branca, com duas alças 

resistentes, mínimo de 0,08micras. 
15 kg 

32 Touca descartavél, para uso de cozinheiras pacote com 100 unidades 5 Pct 

 

LOTE LOTE VI - BATERIAS E PILHAS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 Bateria alcalina 9 volts 12 unid 

02 
Bateria para aparelho de telefone sem fio, marca do telefone Intelbras NI-MH 

600MAH 2.4V  Cod 1350072 
4 unid 

03 Pilha alcalina grande, tamanho D, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 12 par 

04 Pilha alcalina média, tamanho C, 1,5volts, em embalagem com 2 unid. 14 par 

05 Pilha alcalina palito, tamanho AAA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 16 par 

06 Pilha alcalina pequena, tamanho AA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 24 par 

                                    

LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

03 

Álcool em Gel antisséptico acondicionado em frasco de 400ml com válvula. 

Desenvolvido para higienização das mãos, apresenta ação antisséptica devido a 

sua concentração alcoólica. Produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as 

mãos de forma eficaz, matando 99% das bactérias. Testado e aprovado pela 

ANVISA. 

12  frasco  

 

LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

04 
Bloqueador solar, fator 30, em embalagem com 120g, com proteção UVA + 

UVB. 
15 unid 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

09 Caixa plástica organizadora, com tampa, capacidade para 40 litros 2 unid 

10 

Caixa térmica 24L na cor azul com alça ergonômica, estrutura resistente, ótima 

capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto 

desempenho 

2 unid 

13 

Garrafa Térmica 1,8 Litros, conserva a temperatura das bebidas por no mínimo 

6 horas, possui revestimento em Inox garantindo mais resistência ao seu produto 

além disso é fácil de transportar. 

10 unid 

14 

Garrafa térmica com alça e tampa; de pressão com capacidade de 1 para um 

Litro, possui design moderno e funcional, peça prática que mantém a temperatura 

de líquidos como café, chá ou leite, atende aos mais exigentes conceitos de 

qualidade e funcionalidade 

3 unid 

29 Organizador com tampa, médio top, capacidade 12 litros. 3 unid 
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LOTE VI - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

09 Bandeija Inox com alça medindo 40cm x 28cm. 5 unid 

10 Bandeija Inox com Alça para cafezinho medindo 30 x 16,5 cm. 2 unid 

29 Copo de vidro tipo taça, com capacidade para 200 ml, em caixa com 12 unid 3 cx 

56 Pote em vidro  com tampa para armazenar alimentos, tamanho 3 litros 2 unid 

62 
Xícara de louça, tamanho médio com pires para chá na cor branca, em jogo com 

6 unidades 
4 jogo 

63 
Xícara de louça, tamanho pequeno com pires para chá na cor branca, em jogo 

com 6 unidades 
4 jogo 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

05 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 37 litros, com tampa. 2 unid 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 

200 ml, em pacote com 100 unid 
120 pct 

18 
Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 
8 unid 

20 
Guardanapo de papel branco, folha dupla, medindo 20 x 22cm, em pacote com 

50 folhas. 
35 pct 

22 

Marmitex  com tampa - EPS ;    TM  102 descartável, composição polietireno 

cristal, pigmento gás butano (desodorizador) , talco industrial,  pacotes contendo 

100 unidades 187mm  x 52mm  - P/ 750ml .  

14 pct 

24 
Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, 

medindo no mínimo 45cm x 75cm. 
8 unid 

25 
Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado, em 

pacote com 2 rolos de 60 tolhas medindo 22 x 20cm cada. Fardo com 12 pacotes. 
1 Frd 

 

LOTE VI - BATERIAS E PILHAS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

05 Pilha alcalina palito, tamanho AAA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 4 par 

06 Pilha alcalina pequena, tamanho AA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 3 par 

                               

LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito 

de sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 12 unidade 

de 1 litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

12 cx 

05 

Bota em PVC cano longo na cor branca; Composição de PVC injetado com 

formulações diferenciadas, solado antiderrapante, formulado com composto 

químico altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente 

desempenho em baixas temperaturas.Possui forro em poliéster e forma que 

garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos 

18 par 

08 

Desinfetante Aspecto físico líquido. Super concentrado para desinfecção e 

aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais 

precitados, com ação  germicida e bactericida Composição aromática: 

eucalipto/pinho/floral e lavanda, Acondicionados em caixa com 06 unidades de 2 

Litros . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde.  

15 cx 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia   
  

Página 49 de 71 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

Referência de qualidade: Minuano, Ypê ou qualidade superior. 

10 

Detergente líquido para lavar louças, concetrado ,com tenso ativo biodegradável, 

neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais 

inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, embalado em frasco 

inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em 

embalagem com 500 ml, em caixa com 24 unid. Referência de Qualidade: 

Limpol, Ypê  ou qualidade superior. 

8 cx 

11 
Detergente sanitário - pedra para vaso sanitário, pedra com no mínimo 30 

gramas, com prendedor e recipiente ao vaso, fragâncias diversas. 
8 unid 

13 
Escova para lavar roupa, com cerdas em nylon, base em plástico, dimensões 

mínimas 12cm x 6cm x 1cm. 
3 unid 

14 

Esponja de lã de aço, em embalagem com 60g com 8 esponjas, Composição: 

aço carbono,   em fardo com 14 pacotes. Referência de Qualidade: Marca 

Bombril, assolan  ou qualidade superior. 

2 Fardo 

21 
Pá para recolher lixo, em metal galvanizado, com cabo de madeira, em tamanho 

grande, largura mínima 25cm. 
4 unid 

22 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
20 unid 

24 

Sabão em barra,  a base de sódio, glicerinado, cloreto e sódio, ácido etileno 

hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, 

corante e água, com odor nêutro,suave, em pedras pesando, no mínimo, 200 

gramas, acondicionadas em pacotes contendo 05 unidades  em caixa com 50 

barras. 

Referência de qualidade: Ypê, Minuano ou qualidade superior. 

2 cx 

25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

36 cx 

27 
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado 100% algodão, medindo 

75x50cm, em pacote com 25 unid. 
2 pct 

28 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 30 litros em pacote com 10 unid. 
300 pct 

29 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 50 litros em pacote com 10 unid. 
500 pct 

30 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

capacidade para 100 litros em pacote com 05 unid. 
600 pct 

31 Soda cáustica armazenada em embalagem com 1kg. 2 Pote 

32 

Vassoura  Piaçava V-52,  indicada para uso externo. Suas cerdas rígidas de 

piaçava sintética fazem dela a melhor escolha ao varrer pedra, cimento ou 

asfalto.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica.  Dimensões 

Altura: 1,40 Metros 

Largura: 5,00 Centímetros 

Profundidade: 23,00 Centímetros 

Peso: 600,00 Gramas 

6 unid 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de pelo sintético são muito resistentes e não 

embolam.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica medindo 

30cm. Dimensões; Altura: 1,32 Metros; Largura: 5,00 Centímetros; 

Profundidade: 27,00; Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

10 unid 

34 

Vassoura em nylon V-35,  com cabo  pois suas cerdas sintéticas são indicadas 

para qualquer tipo de piso.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  

plástica 

15 unid 

35 
Vassourão de piaçava  reforçada,   com cabo de madeira  cru 1,40m x 28mm e 

cepa plática  40 cm, Classe A, para uso dos garis. 
20 unid 
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LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

12 frd 

11 

Papel higiênico branco, picotado, folha simples macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

16 frd 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

05 

Balde em plástico,  com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça de arame galvanizado com proteção plástica na alça para 

apoio da mão,  com no mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto boca e 23cm 

diâmetro fundo, cor preta, com pegador no fundo.  Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

2 unid 

06 

Balde em plástico, com capacidade para 8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente com alça de arame galvanizado. Possuir certificado do IMETRO, nome 

e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM. 

4 unid 

11 
Cesto para lixo em plástico, com capacidade para 30 litros, resistente, formato 

cilíndrico, sem tampa, cores variadas. 
8 unid 

15 Garrafa térmica com capacidade para 5 litros na cor azul 6 unid 

 

LOTE VI - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

51 
Panela de pressão, em alumínio polido, capacidade para 7 litros, com válvula de 

segurança, certificada pelo Inmetro. 
2 unid 

53 
Panela de pressão, em em alumínio polido, fechamento externo, capacidade para 

12 litros, com válvula de segurança, certificada pelo Inmetro. 
1 unid 

                                                 

LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 12 unidade de 

1 litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

80 cx 

02 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 6 unidade de 2 

litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

30 cx 

05 
Bota em PVC cano longo na cor branca; Composição de PVC injetado com 

formulações diferenciadas, solado antiderrapante, formulado com composto 
60 par 
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químico altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente 

desempenho em baixas temperaturas.Possui forro em poliéster e forma que 

garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos 

08 

Desinfetante Aspecto físico líquido. Super concentrado para desinfecção e 

aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais 

precitados, com ação  germicida e bactericida Composição aromática: 

eucalipto/pinho/floral e lavanda, Acondicionados em caixa com 06 unidades de 2 

Litros . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde.  

Referência de qualidade: Minuano, Ypê ou qualidade superior. 

80 cx 

10 

Detergente líquido para lavar louças, concetrado ,com tenso ativo biodegradável, 

neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais 

inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, embalado em frasco 

inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em 

embalagem com 500 ml, em caixa com 24 unid. Referência de Qualidade: 

Limpol, Ypê  ou qualidade superior. 

24 cx 

11 
Detergente sanitário - pedra para vaso sanitário, pedra com no mínimo 30 

gramas, com prendedor e recipiente ao vaso, fragâncias diversas. 
42 unid 

12 Escova em nylon para uso em limpeza de vaso sanitário com suporte em plástico. 40 unid 

13 
Escova para lavar roupa, com cerdas em nylon, base em plástico, dimensões 

mínimas 12cm x 6cm x 1cm. 
8 unid 

14 

Esponja de lã de aço, em embalagem com 60g com 8 esponjas, Composição: aço 

carbono,   em fardo com 14 pacotes. Referência de Qualidade: Marca Bombril, 

assolan  ou qualidade superior. 

8 Fardo 

15 

Esponja dupla face , para limpeza em geral, uma face em espuma de poliuretano 

com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm 

de largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

Referência de qualidade: Marca Scoth-Brite, Condor ou qualidade superior.em  

caixa com 60 unid. 

3 cx 

19 
Luva multi uso, tamanho G, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo, tamanho G. 
40 par 

20 
Luva multi uso, tamanho M, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo. 
120 par 

21 
Pá para recolher lixo, em metal galvanizado, com cabo de madeira, em tamanho 

grande, largura mínima 25cm. 
12 unid 

22 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
90 unid 

23 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 60cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
130 unid 

24 

Sabão em barra,  a base de sódio, glicerinado, cloreto e sódio, ácido etileno 

hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, 

corante e água, com odor nêutro,suave, em pedras pesando, no mínimo, 200 

gramas, acondicionadas em pacotes contendo 05 unidades  em caixa com 50 

barras. 

Referência de qualidade: Ypê, Minuano ou qualidade superior. 

6 cx 

25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

50 cx 

26 

Sabão em pó com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno,  sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 1 kg, em caixa com 12 unid. Referência de qualidade: Tixan, 

35 cx 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia   
  

Página 52 de 71 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

27 
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado 100% algodão, medindo 

75x50cm, em pacote com 25 unid. 
20 pct 

28 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 30 litros em pacote com 10 unid. 
500 pct 

29 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 50 litros em pacote com 10 unid. 
600 pct 

30 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

capacidade para 100 litros em pacote com 05 unid. 
2.400 pct 

31 Soda cáustica armazenada em embalagem com 1kg. 4 Pote 

32 

Vassoura  Piaçava V-52,  indicada para uso externo. Suas cerdas rígidas de 

piaçava sintética fazem dela a melhor escolha ao varrer pedra, cimento ou 

asfalto.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica.  Dimensões 

Altura: 1,40 Metros 

Largura: 5,00 Centímetros 

Profundidade: 23,00 Centímetros 

Peso: 600,00 Gramas 

15 unid 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de pelo sintético são muito resistentes e não 

embolam.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica medindo 

30cm. Dimensões; Altura: 1,32 Metros; Largura: 5,00 Centímetros; Profundidade: 

27,00; Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

32 unid 

34 

Vassoura em nylon V-35,  com cabo  pois suas cerdas sintéticas são indicadas 

para qualquer tipo de piso.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  

plástica 

40 unid 

35 
Vassourão de piaçava  reforçada,   com cabo de madeira  cru 1,40m x 28mm e 

cepa plática  40 cm, Classe A, para uso dos garis. 
80 unid 

 

LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

20 frd 

11 

Papel higiênico branco, picotado, folha simples macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

70 frd 

12 Sabonete branco de 90g, suave, cremoso e perfumado, em pacote com 1 dúzia. 2 dz 

13 
Toalha de papel, interfolhada, para enxugar as mãos, folha branca e macia, 

medindo 23 x 23cm, para uso em banheiros, em pacote com 1.000 fls. 
80 pct 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Bacia em plástico, com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado 

do IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

3 unid 
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NA EMBALAGEM. 

05 

Balde em plástico,  com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça de arame galvanizado com proteção plástica na alça para 

apoio da mão,  com no mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto boca e 23cm 

diâmetro fundo, cor preta, com pegador no fundo.  Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

8 unid 

06 

Balde em plástico, com capacidade para 8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente com alça de arame galvanizado. Possuir certificado do IMETRO, nome 

e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM. 

10 unid 

10 

Caixa térmica 24L na cor azul com alça ergonômica, estrutura resistente, ótima 

capacidade térmica e revestimento interno com manta térmica de alto 

desempenho 

2 unid 

11 
Cesto para lixo em plástico, com capacidade para 30 litros, resistente, formato 

cilíndrico, sem tampa, cores variadas. 
42 unid 

15 Garrafa térmica com capacidade para 5 litros na cor azul 3 unid 

16 Garrafa térmica com capacidade para 500ml na cor azul. 4 unid 

18 Garrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro na cor azul. 2 unid 

19 
Jarra de plástico para suco com tampa com capacidade para 1,5 litros, com 

alça resistente. 
12 unid 

 

LOTE IV - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

17 Canecão em alumínio  com alça em madeira, capacidade para 1,5 litros. 3 unid 

19 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 3 

litros. 
4 unid 

20 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 4,5 

litros. 
2 unid 

22 
Coador para café tamanho  grande Nº 22,  100% algodão, cabo em  madeira com  

aro em arame galvanizado. 
12 unid 

23 
Coador para café;  tamanho  medio Nº 14, 100% algodão, cabo em  madeira 

com aro em arame galvanizado. 
8 unid 

25 Colher em aço inox, sem solda, medindo 40cm (para arroz). 3 unid 

26 Colher, lâmina aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 1 dúzia 5 dz 

28 Concha em aço inox, sem solda medindo 40cm 5 unid 

31 
Copo de vidro, tipo americano, com capacidade para 200 ml caixa  com  24 

unidade 
1 cx 

32 Cuscuzeiro em alumínio; nº 26 3 unid 

40 
Faca n.º 12, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, na cor branca (para 

cortar carnes). 
4 unid 

41 
Faca n.º 4, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno (para cortar frutas e 

legumes). 
4 unid 

43 

Filtro de barro (cerâmica) com capacidade de 10 litros com 03 velas que 

conserva a água naturalmente fresca e saudável, feito em argila especial, reduz 

impurezas em suspensão na água, garantia mínima de fábrica por 01 ano, com 

torneira com vedação de plástico resistente. 

3 unid 

44 Frigideira nº 22, tipo teflon, para ovo 3 unid 

46 
Garfo de mesa, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 

1 dúzia 
2 dz 

50 
Kit para instalação do botijão de gás 13 Kg contendo: Registro constando a 

gravação do código do INMETRO e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) 
4 unid 
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anos; Mangueira em material plástico PVC transparente, trançada, com tarja 

amarela, exibindo a inscrição NBR 8613, nome do fabricante, comprimento 

1,25m e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) anos 2 (duas) abraçadeiras para 

Botijão de gás liquefeito de petróleo - GLP, 13 kg (P-13) – Produtos Novos 

51 
Panela de pressão, em alumínio polido, capacidade para 7 litros, com válvula de 

segurança, certificada pelo Inmetro. 
3 unid 

52 
Panela de pressão, em alumínio polido, fechamento externo, capacidade para 18 

litros, com válvula de segurança, certificada pelo Inmetro. 
2 unid 

53 
Panela de pressão, em em alumínio polido, fechamento externo, capacidade para 

12 litros, com válvula de segurança, certificada pelo Inmetro. 
2 unid 

61 

Torneiras para filtro linha marrom fabricadas em plástico poliestireno marrom 

da melhor qualidade, as borrachas de vedação de material em PVC atóxico com 

vazão de água, fácil utilização, resistente, em embalagens transparente. 

3 unid 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

02 
Bandeja de isopor; para uso em alimentos em geral, medindo  23cm comp x 

18cm largura x 1,6cm altura 
24 pct 

03 Borracha para panela de pressão de silicone (uso em panela de 7 litros) 8 unid 

05 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 37 litros, com tampa. 3 unid 

08 Colher descartável, em polietileno, transparente em pacotes com  50 unid 80 pct 

09 Copo descartável com tampa de 300ml em pacotes contendo 100 unidades  90 pct 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 

200 ml, em pacote com 100 unid 
500 pct 

12 
Copo descartável para chá, em polietileno transparente, com capacidade para 

80ml, em pacote com 100 unid 
90 pct 

18 
Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 
24 unid 

19 Fósforo, caixa com 10 caixinhas (cada uma com no mínimo 40 palitos). 3 pct 

20 
Guardanapo de papel branco, folha dupla, medindo 20 x 22cm, em pacote com 

50 folhas. 
12 pct 

21 Isqueiro portátil grande. 4 unid 

22 

Marmitex  com tampa - EPS ;    TM  102 descartável, composição polietireno 

cristal, pigmento gás butano (desodorizador) , talco industrial,  pacotes contendo 

100 unidades 187mm  x 52mm  - P/ 750ml .  

30 pct 

24 
Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, 

medindo no mínimo 45cm x 75cm. 
12 unid 

26 Prato descartável de isopor, tamanho 18 cm, em pacote com 100 unid. 90 pct 

27 Prato descartável em plástico, tamanho 18cm, em pacote com 10 unid. 40 unid 

 

LOTE VI - BATERIAS E PILHAS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

04 Pilha alcalina média, tamanho C, 1,5volts, em embalagem com 2 unid. 12 par 

05 Pilha alcalina palito, tamanho AAA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 8 par 

06 Pilha alcalina pequena, tamanho AA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 10 par 

 

LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 12 unidade de 

1 litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

5 cx 
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03 

Álcool em Gel antisséptico acondicionado em frasco de 400ml com válvula. 

Desenvolvido para higienização das mãos, apresenta ação antisséptica devido a 

sua concentração alcoólica. Produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as 

mãos de forma eficaz, matando 99% das bactérias. Testado e aprovado pela 

ANVISA. 

8  frasco  

05 

Bota em PVC cano longo na cor branca; Composição de PVC injetado com 

formulações diferenciadas, solado antiderrapante, formulado com composto 

químico altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente 

desempenho em baixas temperaturas.Possui forro em poliéster e forma que 

garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos 

14 par 

08 

Desinfetante Aspecto físico líquido. Super concentrado para desinfecção e 

aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais 

precitados, com ação  germicida e bactericida Composição aromática: 

eucalipto/pinho/floral e lavanda, Acondicionados em caixa com 06 unidades de 2 

Litros . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde.  

Referência de qualidade: Minuano, Ypê ou qualidade superior. 

6 cx 

10 

Detergente líquido para lavar louças, concetrado ,com tenso ativo biodegradável, 

neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais 

inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, embalado em frasco 

inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em 

embalagem com 500 ml, em caixa com 24 unid. Referência de Qualidade: 

Limpol, Ypê  ou qualidade superior. 

2 cx 

19 
Luva multi uso, tamanho G, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo, tamanho G. 
15 par 

20 
Luva multi uso, tamanho M, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo. 
12 par 

21 
Pá para recolher lixo, em metal galvanizado, com cabo de madeira, em tamanho 

grande, largura mínima 25cm. 
5 unid 

22 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
12 unid 

23 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 60cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
6 unid 

25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

2 cx 

29 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 50 litros em pacote com 10 unid. 
200 pct 

30 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

capacidade para 100 litros em pacote com 05 unid. 
1.000 pct 

31 Soda cáustica armazenada em embalagem com 1kg. 2 Pote 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de pelo sintético são muito resistentes e não 

embolam.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica medindo 

30cm. Dimensões; Altura: 1,32 Metros; Largura: 5,00 Centímetros; Profundidade: 

27,00; Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

4 unid 

34 

Vassoura em nylon V-35,  com cabo  pois suas cerdas sintéticas são indicadas 

para qualquer tipo de piso.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  

plástica 

4 unid 

35 
Vassourão de piaçava  reforçada,   com cabo de madeira  cru 1,40m x 28mm e 

cepa plática  40 cm, Classe A, para uso dos garis. 
40 unid 
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LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

05 
Bloqueador solar, fator 50, em embalagem com 120g, com proteção UVA + 

UVB. 
35 unid 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

4 frd 

11 

Papel higiênico branco, picotado, folha simples macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

4 frd 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

15 Garrafa térmica com capacidade para 5 litros na cor azul 4 unid 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

08 Colher descartável, em polietileno, transparente em pacotes com  50 unid 20 pct 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 

200 ml, em pacote com 100 unid 
60 pct 

22 

Marmitex  com tampa - EPS ;    TM  102 descartável, composição polietireno 

cristal, pigmento gás butano (desodorizador) , talco industrial,  pacotes contendo 

100 unidades 187mm  x 52mm  - P/ 750ml .  

10 pct 

26 Prato descartável de isopor, tamanho 18 cm, em pacote com 100 unid. 20 pct 

 

LOTE VI - BATERIAS E PILHAS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

02 
Bateria para aparelho de telefone sem fio, marca do telefone Intelbras NI-MH 

600MAH 2.4V  Cod 1350072 
2 unid 

05 Pilha alcalina palito, tamanho AAA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 4 par 

          

LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 12 unidade de 

1 litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

26 cx 

05 

Bota em PVC cano longo na cor branca; Composição de PVC injetado com 

formulações diferenciadas, solado antiderrapante, formulado com composto 

químico altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente 

desempenho em baixas temperaturas.Possui forro em poliéster e forma que 

garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos 

14 par 
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08 

Desinfetante Aspecto físico líquido. Super concentrado para desinfecção e 

aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais 

precitados, com ação  germicida e bactericida Composição aromática: 

eucalipto/pinho/floral e lavanda, Acondicionados em caixa com 06 unidades de 2 

Litros . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde.  

Referência de qualidade: Minuano, Ypê ou qualidade superior. 

25 cx 

10 

Detergente líquido para lavar louças, concetrado ,com tenso ativo biodegradável, 

neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais 

inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, embalado em frasco 

inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em 

embalagem com 500 ml, em caixa com 24 unid. Referência de Qualidade: 

Limpol, Ypê  ou qualidade superior. 

6 cx 

11 
Detergente sanitário - pedra para vaso sanitário, pedra com no mínimo 30 

gramas, com prendedor e recipiente ao vaso, fragâncias diversas. 
60 unid 

12 Escova em nylon para uso em limpeza de vaso sanitário com suporte em plástico. 6 unid 

13 
Escova para lavar roupa, com cerdas em nylon, base em plástico, dimensões 

mínimas 12cm x 6cm x 1cm. 
8 unid 

14 

Esponja de lã de aço, em embalagem com 60g com 8 esponjas, Composição: aço 

carbono,   em fardo com 14 pacotes. Referência de Qualidade: Marca Bombril, 

assolan  ou qualidade superior. 

3 Fardo 

15 

Esponja dupla face , para limpeza em geral, uma face em espuma de poliuretano 

com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm 

de largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

Referência de qualidade: Marca Scoth-Brite, Condor ou qualidade superior.em  

caixa com 60 unid. 

2 cx 

19 
Luva multi uso, tamanho G, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo, tamanho G. 
8 par 

20 
Luva multi uso, tamanho M, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo. 
14 par 

21 
Pá para recolher lixo, em metal galvanizado, com cabo de madeira, em tamanho 

grande, largura mínima 25cm. 
6 unid 

22 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
30 unid 

23 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 60cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
24 unid 

24 

Sabão em barra,  a base de sódio, glicerinado, cloreto e sódio, ácido etileno 

hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, 

corante e água, com odor nêutro,suave, em pedras pesando, no mínimo, 200 

gramas, acondicionadas em pacotes contendo 05 unidades  em caixa com 50 

barras. 

Referência de qualidade: Ypê, Minuano ou qualidade superior. 

3 cx 

25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

8 cx 

26 

Sabão em pó com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno,  sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 1 kg, em caixa com 12 unid. Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

2 cx 

27 
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado 100% algodão, medindo 

75x50cm, em pacote com 25 unid. 
2 pct 
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28 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 30 litros em pacote com 10 unid. 
300 pct 

29 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 50 litros em pacote com 10 unid. 
200 pct 

30 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

capacidade para 100 litros em pacote com 05 unid. 
600 pct 

31 Soda cáustica armazenada em embalagem com 1kg. 60 Pote 

32 

Vassoura  Piaçava V-52,  indicada para uso externo. Suas cerdas rígidas de 

piaçava sintética fazem dela a melhor escolha ao varrer pedra, cimento ou 

asfalto.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica.  Dimensões 

Altura: 1,40 Metros 

Largura: 5,00 Centímetros 

Profundidade: 23,00 Centímetros 

Peso: 600,00 Gramas 

25 unid 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de pelo sintético são muito resistentes e não 

embolam.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica medindo 

30cm. Dimensões; Altura: 1,32 Metros; Largura: 5,00 Centímetros; Profundidade: 

27,00; Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

20 unid 

34 

Vassoura em nylon V-35,  com cabo  pois suas cerdas sintéticas são indicadas 

para qualquer tipo de piso.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  

plástica 

40 unid 

35 
Vassourão de piaçava  reforçada,   com cabo de madeira  cru 1,40m x 28mm e 

cepa plática  40 cm, Classe A, para uso dos garis. 
8 unid 

 

LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

8 frd 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

04 

Bacia em plástico, com capacidade para 6,8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado do IMETRO, 

nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ 

DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA 

EMBALAGEM. 

2 unid 

05 

Balde em plástico,  com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça de arame galvanizado com proteção plástica na alça para 

apoio da mão,  com no mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto boca e 23cm 

diâmetro fundo, cor preta, com pegador no fundo.  Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

12 unid 

11 
Cesto para lixo em plástico, com capacidade para 30 litros, resistente, formato 

cilíndrico, sem tampa, cores variadas. 
4 unid 

15 Garrafa térmica com capacidade para 5 litros na cor azul 2 unid 

17 Garrafa térmica com pressão com capacidade para 1,8 litro na cor azul. 2 unid 

23 Lixeira com pedal com capacidade para 8 litros, confeccionada em polietileno, 4 unid 
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resistente, cor preta. 

25 
Lixeira em plástico, comum, telada, material resistente, com capacidade 10 

litros. 
6 unid 

27 
Marmita térmica, com espaço para 3 tipos de alimentos, sem divisão, 

capacidade para 1,7 litro, na cor bege. 
2 jogo 

 

LOTE IV - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

17 Canecão em alumínio  com alça em madeira, capacidade para 1,5 litros. 2 unid 

19 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 3 

litros. 
1 unid 

23 
Coador para café;  tamanho  medio Nº 14, 100% algodão, cabo em  madeira 

com aro em arame galvanizado. 
8 unid 

30 Copo de vidro, com capacidade para 350 ml, em caixa com 24 unid 1 cx 

31 
Copo de vidro, tipo americano, com capacidade para 200 ml caixa  com  24 

unidade 
1 cx 

32 Cuscuzeiro em alumínio; nº 26 1 unid 

47 
Jarra em vidro com tampa, capacidade 1,5 litro, nas cores branca e azul, com 

alça resistente. 
3 unid 

50 

Kit para instalação do botijão de gás 13 Kg contendo: Registro constando a 

gravação do código do INMETRO e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) 

anos; Mangueira em material plástico PVC transparente, trançada, com tarja 

amarela, exibindo a inscrição NBR 8613, nome do fabricante, comprimento 

1,25m e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) anos 2 (duas) abraçadeiras para 

Botijão de gás liquefeito de petróleo - GLP, 13 kg (P-13) – Produtos Novos 

2 unid 

56 Pote em vidro  com tampa para armazenar alimentos, tamanho 3 litros 2 unid 

57 
Prato em vidro temperado, com dimensões de 3,2cm (altura) x 22cm (diâmetro)  

caixa com 6 unidades 
2 cx 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

02 
Bandeja de isopor; para uso em alimentos em geral, medindo  23cm comp x 

18cm largura x 1,6cm altura 
14 pct 

08 Colher descartável, em polietileno, transparente em pacotes com  50 unid 20 pct 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 

200 ml, em pacote com 100 unid 
180 pct 

12 
Copo descartável para chá, em polietileno transparente, com capacidade para 

80ml, em pacote com 100 unid 
20 pct 

18 
Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 
36 unid 

20 
Guardanapo de papel branco, folha dupla, medindo 20 x 22cm, em pacote com 

50 folhas. 
20 pct 

24 
Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, 

medindo no mínimo 45cm x 75cm. 
36 unid 

 

LOTE VI - BATERIAS E PILHAS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

02 
Bandeja de isopor; para uso em alimentos em geral, medindo  23cm comp x 

18cm largura x 1,6cm altura 
14 pct 

08 Colher descartável, em polietileno, transparente em pacotes com  50 unid 20 pct 

10 Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 180 pct 
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200 ml, em pacote com 100 unid 

                  
LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Desenvolvimento Econômico 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 12 unidade de 

1 litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

3 cx 

10 

Detergente líquido para lavar louças, concetrado ,com tenso ativo biodegradável, 

neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais 

inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, embalado em frasco 

inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em 

embalagem com 500 ml, em caixa com 24 unid. Referência de Qualidade: 

Limpol, Ypê  ou qualidade superior. 

2 cx 

22 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
4 unid 

23 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 60cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
3 unid 

25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

2 cx 

26 

Sabão em pó com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno,  sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 1 kg, em caixa com 12 unid. Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

2 cx 

28 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 30 litros em pacote com 10 unid. 
25 pct 

29 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 50 litros em pacote com 10 unid. 
25 pct 

30 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

capacidade para 100 litros em pacote com 05 unid. 
25 pct 

32 

Vassoura  Piaçava V-52,  indicada para uso externo. Suas cerdas rígidas de 

piaçava sintética fazem dela a melhor escolha ao varrer pedra, cimento ou 

asfalto.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica.  Dimensões 

Altura: 1,40 Metros 

Largura: 5,00 Centímetros 

Profundidade: 23,00 Centímetros 

Peso: 600,00 Gramas 

2 unid 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de pelo sintético são muito resistentes e não 

embolam.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica medindo 

30cm. Dimensões; Altura: 1,32 Metros; Largura: 5,00 Centímetros; Profundidade: 

27,00; Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

2 unid 

34 

Vassoura em nylon V-35,  com cabo  pois suas cerdas sintéticas são indicadas 

para qualquer tipo de piso.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  

plástica 

3 unid 

 

LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Desenvolvimento Econômico 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

8 frd 
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a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Desenvolvimento Econômico 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

05 

Balde em plástico,  com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça de arame galvanizado com proteção plástica na alça para 

apoio da mão,  com no mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto boca e 23cm 

diâmetro fundo, cor preta, com pegador no fundo.  Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

6 unid 

 

LOTE IV - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Desenvolvimento Econômico 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

47 
Jarra em vidro com tampa, capacidade 1,5 litro, nas cores branca e azul, com 

alça resistente. 
2 unid 

56 Pote em vidro  com tampa para armazenar alimentos, tamanho 3 litros 2 unid 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Desenvolvimento Econômico 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 

200 ml, em pacote com 100 unid 
140 pct 

18 
Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 
24 unid 

24 
Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, 

medindo no mínimo 45cm x 75cm. 
8 unid 

           

LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 

Item Especificação dos produtos 

Quant

. Unid. 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 12 unidade de 

1 litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

20 cx 

02 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 6 unidade de 2 

litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

6 cx 

03 

Álcool em Gel antisséptico acondicionado em frasco de 400ml com válvula. 

Desenvolvido para higienização das mãos, apresenta ação antisséptica devido a 

sua concentração alcoólica. Produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as 

mãos de forma eficaz, matando 99% das bactérias. Testado e aprovado pela 

ANVISA. 

12  frasco  

04 Amaciante de roupa com hidraceramidas, em embalagem com    2 litros. 6 unid 

05 

Bota em PVC cano longo na cor branca; Composição de PVC injetado com 

formulações diferenciadas, solado antiderrapante, formulado com composto 

químico altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente 

desempenho em baixas temperaturas.Possui forro em poliéster e forma que 

garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Diversos Tamanhos 

6 par 
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06 
Cera líquida incolor para pisos frios em geral, em embalagem com 750g, em 

caixa com 12 unid. 
8 cx 

07 
Cera líquida vermelha para pisos frios em geral, em embalagem com 750g, em 

caixa com12 unid. 
4 cx 

08 

Desinfetante Aspecto físico líquido. Super concentrado para desinfecção e 

aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais 

precitados, com ação  germicida e bactericida Composição aromática: 

eucalipto/pinho/floral e lavanda, Acondicionados em caixa com 06 unidades de 2 

Litros . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde.  

Referência de qualidade: Minuano, Ypê ou qualidade superior. 

24 cx 

09 
Desodorizador, purificador, de ar aerosol, fragância de lavanda e jasmin, em 

frasco com 400ml. 
19 frasco 

10 

Detergente líquido para lavar louças, concetrado ,com tenso ativo biodegradável, 

neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais 

inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, embalado em frasco 

inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em 

embalagem com 500 ml, em caixa com 24 unid. Referência de Qualidade: 

Limpol, Ypê  ou qualidade superior. 

5 cx 

11 
Detergente sanitário - pedra para vaso sanitário, pedra com no mínimo 30 

gramas, com prendedor e recipiente ao vaso, fragâncias diversas. 
80 unid 

12 Escova em nylon para uso em limpeza de vaso sanitário com suporte em plástico. 8 unid 

13 
Escova para lavar roupa, com cerdas em nylon, base em plástico, dimensões 

mínimas 12cm x 6cm x 1cm. 
8 unid 

14 

Esponja de lã de aço, em embalagem com 60g com 8 esponjas, Composição: aço 

carbono,   em fardo com 14 pacotes. Referência de Qualidade: Marca Bombril, 

assolan  ou qualidade superior. 

5 Fardo 

15 

Esponja dupla face , para limpeza em geral, uma face em espuma de poliuretano 

com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm 

de largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

Referência de qualidade: Marca Scoth-Brite, Condor ou qualidade superior.em  

caixa com 60 unid. 

2 cx 

16 

Limpador  multiuso; em frasco com 500ml  caixa com 24 unidades, indicado 

para a limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plástico, esmaltados, fogões 

e superfícies laváveis. 

2 cx 

17 
Limpador multiuso de uso geral, desengordurante e desifetante para limpeza 

pesada, biodegradável em embalagem com 500ml, em caixa com 12 unid. 
3 cx 

18 Lustra-móveis com aroma de lavanda, em frasco com 200ml. 8 unid 

19 
Luva multi uso, tamanho G, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo, tamanho G. 
10 par 

20 
Luva multi uso, tamanho M, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo. 
20 par 

21 
Pá para recolher lixo, em metal galvanizado, com cabo de madeira, em tamanho 

grande, largura mínima 25cm. 
6 unid 

22 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
12 unid 

23 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 60cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
24 unid 

24 

Sabão em barra,  a base de sódio, glicerinado, cloreto e sódio, ácido etileno 

hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, 

corante e água, com odor nêutro,suave, em pedras pesando, no mínimo, 200 

gramas, acondicionadas em pacotes contendo 05 unidades  em caixa com 50 

barras. 

Referência de qualidade: Ypê, Minuano ou qualidade superior. 

3 cx 
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25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

8 cx 

26 

Sabão em pó com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno,  sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 1 kg, em caixa com 12 unid. Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

2 cx 

27 
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado 100% algodão, medindo 

75x50cm, em pacote com 25 unid. 
2 pct 

28 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 30 litros em pacote com 10 unid. 
150 pct 

29 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 50 litros em pacote com 10 unid. 
200 pct 

30 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

capacidade para 100 litros em pacote com 05 unid. 
300 pct 

31 Soda cáustica armazenada em embalagem com 1kg. 3 Pote 

32 

Vassoura  Piaçava V-52,  indicada para uso externo. Suas cerdas rígidas de 

piaçava sintética fazem dela a melhor escolha ao varrer pedra, cimento ou 

asfalto.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica.  Dimensões 

Altura: 1,40 Metros 

Largura: 5,00 Centímetros 

Profundidade: 23,00 Centímetros 

Peso: 600,00 Gramas 

12 unid 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de pelo sintético são muito resistentes e não 

embolam.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica medindo 

30cm. Dimensões; Altura: 1,32 Metros; Largura: 5,00 Centímetros; Profundidade: 

27,00; Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

10 unid 

34 

Vassoura em nylon V-35,  com cabo  pois suas cerdas sintéticas são indicadas 

para qualquer tipo de piso.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  

plástica 

10 unid 

35 
Vassourão de piaçava  reforçada,   com cabo de madeira  cru 1,40m x 28mm e 

cepa plática  40 cm, Classe A, para uso dos garis. 
3 unid 

 

LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 

Item Especificação dos produtos 

Quant

. Unid. 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

8 frd 

11 

Papel higiênico branco, picotado, folha simples macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

12 frd 

12 Sabonete branco de 90g, suave, cremoso e perfumado, em pacote com 1 dúzia. 2 dz 
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LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 

Item Especificação dos produtos 

Quant

. Unid. 

01 

Bacia em plástico, com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, toda canelada, com alça para transporte reforçada. Possuir certificado 

do IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

2 unid 

05 

Balde em plástico,  com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça de arame galvanizado com proteção plástica na alça para 

apoio da mão,  com no mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto boca e 23cm 

diâmetro fundo, cor preta, com pegador no fundo.  Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

6 unid 

06 

Balde em plástico, com capacidade para 8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente com alça de arame galvanizado. Possuir certificado do IMETRO, nome 

e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM. 

3 unid 

09 Caixa plástica organizadora, com tampa, capacidade para 40 litros 3 unid 

11 
Cesto para lixo em plástico, com capacidade para 30 litros, resistente, formato 

cilíndrico, sem tampa, cores variadas. 
12 unid 

14 

Garrafa térmica com alça e tampa; de pressão com capacidade de 1 para um 

Litro, possui design moderno e funcional, peça prática que mantém a temperatura 

de líquidos como café, chá ou leite, atende aos mais exigentes conceitos de 

qualidade e funcionalidade 

2 unid 

15 Garrafa térmica com capacidade para 5 litros na cor azul 2 unid 

23 
Lixeira com pedal com capacidade para 8 litros, confeccionada em polietileno, 

resistente, cor preta. 
5 unid 

25 
Lixeira em plástico, comum, telada, material resistente, com capacidade 10 

litros. 
12 unid 

34 
Prendedor para roupas, em pacote com 12 unidades, confeccionado em 

plástico, com mola em metal com tratamento antiferrugem. 
4 pct 

 

LOTE IV - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 

Item Especificação dos produtos 

Quant

. Unid. 

23 
Coador para café;  tamanho  medio Nº 14, 100% algodão, cabo em  madeira 

com aro em arame galvanizado. 
12 unid 

26 Colher, lâmina aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 1 dúzia 2 dz 

27 Colher, lâmina e cabo em aço inox laguna, em embalagem com 1 dúzia 1 dz 

30 Copo de vidro, com capacidade para 350 ml, em caixa com 24 unid 4 cx 

31 
Copo de vidro, tipo americano, com capacidade para 200 ml caixa  com  24 

unidade 
1 cx 

32 Cuscuzeiro em alumínio; nº 26 2 unid 

38 Faca de mesa, lâmina e cabo em aço inox, em embalagem com 1 dúzia. 2 dz 

39 
Faca de mesa, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 1 

dúzia. 
2 dz 

45 Garfo de mesa laguna, lâmina e cabo em aço inox, em embalagem com 1 dúzia 2 dz 

46 
Garfo de mesa, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, em embalagem com 

1 dúzia 
2 dz 

47 Jarra em vidro com tampa, capacidade 1,5 litro, nas cores branca e azul, com 2 unid 
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alça resistente. 

48 
Jarra em vidro com tampa, capacidade 2 litro, nas cores branca, com alça em 

vidro. 
2 unid 

56 Pote em vidro  com tampa para armazenar alimentos, tamanho 3 litros 2 unid 

57 
Prato em vidro temperado, com dimensões de 3,2cm (altura) x 22cm (diâmetro)  

caixa com 6 unidades 
2 cx 

59 
Tábua em polietileno com sulco e espessura 12mm, dimensões mínimas 30cm x 

50cm, própria para o corte de carnes e legumes 
2 unid 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 

Item Especificação dos produtos 

Quant

. Unid. 

02 
Bandeja de isopor; para uso em alimentos em geral, medindo  23cm comp x 

18cm largura x 1,6cm altura 
120 pct 

05 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 37 litros, com tampa. 4 unid 

08 Colher descartável, em polietileno, transparente em pacotes com  50 unid 1.600 pct 

09 Copo descartável com tampa de 300ml em pacotes contendo 100 unidades  22 pct 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 

200 ml, em pacote com 100 unid 
900 pct 

11 
Copo descartável para café, branco leitoso, com capacidade para 50 ml, em 

pacote com 100 unid 
36 pct 

12 
Copo descartável para chá, em polietileno transparente, com capacidade para 

80ml, em pacote com 100 unid 
40 pct 

17 Filme em PVC, transparente, rolo medindo 450mm x 300m. 6 rolo 

18 
Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 
24 unid 

20 
Guardanapo de papel branco, folha dupla, medindo 20 x 22cm, em pacote com 

50 folhas. 
60 pct 

21 Isqueiro portátil grande. 6 unid 

22 

Marmitex  com tampa - EPS ;    TM  102 descartável, composição polietireno 

cristal, pigmento gás butano (desodorizador) , talco industrial,  pacotes contendo 

100 unidades 187mm  x 52mm  - P/ 750ml .  

42 pct 

23 Palito de dente, de madeira, roliço, em caixa com 100 palitos. 20 unid 

24 
Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, 

medindo no mínimo 45cm x 75cm. 
15 unid 

26 Prato descartável de isopor, tamanho 18 cm, em pacote com 100 unid. 350 pct 

27 Prato descartável em plástico, tamanho 18cm, em pacote com 10 unid. 200 unid 

                                   

LOTE I - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

01 

Água sanitária, desinfetante de uso geral e alvejante, composição: Hipoclorito de 

sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p.   em  caixa com 12 unidade de 

1 litro cada. Referência de qualidade: Ype, Q-boa ou qualidade superior. 

34 cx 

03 

Álcool em Gel antisséptico acondicionado em frasco de 400ml com válvula. 

Desenvolvido para higienização das mãos, apresenta ação antisséptica devido a 

sua concentração alcoólica. Produto com poder bactericida. Limpa e desinfeta as 

mãos de forma eficaz, matando 99% das bactérias. Testado e aprovado pela 

ANVISA. 

36  frasco  

04 Amaciante de roupa com hidraceramidas, em embalagem com    2 litros. 24 unid 

08 

Desinfetante Aspecto físico líquido. Super concentrado para desinfecção e 

aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais 

precitados, com ação  germicida e bactericida Composição aromática: 

36 cx 
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eucalipto/pinho/floral e lavanda, Acondicionados em caixa com 06 unidades de 2 

Litros . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde.  

Referência de qualidade: Minuano, Ypê ou qualidade superior. 

09 
Desodorizador, purificador, de ar aerosol, fragância de lavanda e jasmin, em 

frasco com 400ml. 
36 frasco 

10 

Detergente líquido para lavar louças, concetrado ,com tenso ativo biodegradável, 

neutro, antialérgico, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, sais 

inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo, embalado em frasco 

inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em 

embalagem com 500 ml, em caixa com 24 unid. Referência de Qualidade: 

Limpol, Ypê  ou qualidade superior. 

24 cx 

11 
Detergente sanitário - pedra para vaso sanitário, pedra com no mínimo 30 

gramas, com prendedor e recipiente ao vaso, fragâncias diversas. 
100 unid 

12 Escova em nylon para uso em limpeza de vaso sanitário com suporte em plástico. 14 unid 

13 
Escova para lavar roupa, com cerdas em nylon, base em plástico, dimensões 

mínimas 12cm x 6cm x 1cm. 
12 unid 

14 

Esponja de lã de aço, em embalagem com 60g com 8 esponjas, Composição: aço 

carbono,   em fardo com 14 pacotes. Referência de Qualidade: Marca Bombril, 

assolan  ou qualidade superior. 

6 Fardo 

15 

Esponja dupla face , para limpeza em geral, uma face em espuma de poliuretano 

com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo no mínimo 75 mm 

de largura x 110 mm de comprimento x 20 mm de espessura, antibactérias. 

Referência de qualidade: Marca Scoth-Brite, Condor ou qualidade superior.em  

caixa com 60 unid. 

4 cx 

16 

Limpador  multiuso; em frasco com 500ml  caixa com 24 unidades, indicado 

para a limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plástico, esmaltados, fogões 

e superfícies laváveis. 

2 cx 

17 
Limpador multiuso de uso geral, desengordurante e desifetante para limpeza 

pesada, biodegradável em embalagem com 500ml, em caixa com 12 unid. 
2 cx 

19 
Luva multi uso, tamanho G, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo, tamanho G. 
4 par 

20 
Luva multi uso, tamanho M, antideslizante, com forração interna, resistente a 

álcool, ácidos e detergentes, cano longo. 
18 par 

21 
Pá para recolher lixo, em metal galvanizado, com cabo de madeira, em tamanho 

grande, largura mínima 25cm. 
6 unid 

22 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 40cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
12 unid 

23 
Rodo de madeira com cabo, resistente, com base de 60cm com 2 borrachas 

originais, cabo rosqueável. 
24 unid 

24 

Sabão em barra,  a base de sódio, glicerinado, cloreto e sódio, ácido etileno 

hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, 

corante e água, com odor nêutro,suave, em pedras pesando, no mínimo, 200 

gramas, acondicionadas em pacotes contendo 05 unidades  em caixa com 50 

barras. 

Referência de qualidade: Ypê, Minuano ou qualidade superior. 

12 cx 

25 

Sabão em pó  com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

embalagem  com 500grs, em caixa com 24 unid.Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

24 cx 

26 

Sabão em pó com detergente para lavar roupas, composto de tenso ativo 

aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, 

essência, carga, água, alquil benzeno,  sulfonato de sódio, biodegradável, cor azul, 

10 cx 
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embalagem  com 1 kg, em caixa com 12 unid. Referência de qualidade: Tixan, 

Assim, Ace, Omo ou qualidade superior. 

27 
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado 100% algodão, medindo 

75x50cm, em pacote com 25 unid. 
6 pct 

28 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 30 litros em pacote com 10 unid. 
200 pct 

29 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

com capacidade para 50 litros em pacote com 10 unid. 
300 pct 

30 
Saco plástico para lixo, na cor preta, Classe 01, Tipo A, reforçado, não reciclado 

capacidade para 100 litros em pacote com 05 unid. 
200 pct 

33 

Vassoura de pelo  V-9, Suas cerdas de pelo sintético são muito resistentes e não 

embolam.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  plástica medindo 

30cm. Dimensões; Altura: 1,32 Metros; Largura: 5,00 Centímetros; Profundidade: 

27,00; Centímetros; Peso: 600,00 Gramas 

24 unid 

34 

Vassoura em nylon V-35,  com cabo  pois suas cerdas sintéticas são indicadas 

para qualquer tipo de piso.com cabo de  metal plastificado  rosqueável, base  

plástica 

4 unid 

 

LOTE II - MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

04 
Bloqueador solar, fator 30, em embalagem com 120g, com proteção UVA + 

UVB. 
80 unid 

10 

Papel higiênico branco, picotado, folha dupla, macio, absorvente e consistente, 

neutro, folha branca, fabricado com celulose virgem, não reciclado, isento de 

partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas 

a saúde, gorado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, 

solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância 

de 2%, embalagem fardo com 16 pacote com 04 rolos; deverá atender a Norma 

ABNT-NBR 15464-2:2007. 

24 frd 

12 Sabonete branco de 90g, suave, cremoso e perfumado, em pacote com 1 dúzia. 6 dz 

 

LOTE III - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

05 

Balde em plástico,  com capacidade para 15 litros, em plástico não reciclado, 

resistente, com alça de arame galvanizado com proteção plástica na alça para 

apoio da mão,  com no mínimo 24cm altura x 34cm diâmeto boca e 23cm 

diâmetro fundo, cor preta, com pegador no fundo.  Possuir certificado do 

IMETRO, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, 

endereço e CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE 

NA EMBALAGEM. 

4 unid 

06 

Balde em plástico, com capacidade para 8 litros, em plástico não reciclado, 

resistente com alça de arame galvanizado. Possuir certificado do IMETRO, nome 

e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ DO 

FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM. 

2 unid 

12 Farinheiro/açucareiro em plástico, com bico, capacidade 700ml. 4 unid 

15 Garrafa térmica com capacidade para 5 litros na cor azul 2 unid 

18 Garrafa térmica de pressão com capacidade para 1 litro na cor azul. 3 unid 

23 
Lixeira com pedal com capacidade para 8 litros, confeccionada em polietileno, 

resistente, cor preta. 
2 unid 

25 
Lixeira em plástico, comum, telada, material resistente, com capacidade 10 

litros. 
10 unid 

27 
Marmita térmica, com espaço para 3 tipos de alimentos, sem divisão, 

capacidade para 1,7 litro, na cor bege. 
2 jogo 
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31 Peneira em plástico, diâmetro de aproximadamente 12cm, variação aceitável +-1. 8 unid 

32 Peneira em plástico, diâmetro de aproximadamente 15cm, variação aceitável +-1. 4 unid 

 

LOTE IV - UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

10 Bandeija Inox com Alça para cafezinho medindo 30 x 16,5 cm. 2 unid 

17 Canecão em alumínio  com alça em madeira, capacidade para 1,5 litros. 2 unid 

19 
Canecão em alumínio batido e polido com alça em madeira, capacidade para 3 

litros. 
2 unid 

23 
Coador para café;  tamanho  medio Nº 14, 100% algodão, cabo em  madeira 

com aro em arame galvanizado. 
16 unid 

27 Colher, lâmina e cabo em aço inox laguna, em embalagem com 1 dúzia 2 dz 

30 Copo de vidro, com capacidade para 350 ml, em caixa com 24 unid 1 cx 

31 
Copo de vidro, tipo americano, com capacidade para 200 ml caixa  com  24 

unidade 
1 cx 

32 Cuscuzeiro em alumínio; nº 26 2 unid 

35 Escorredor para louças, em aço inox, com capacidade para 40 pratos 2 unid 

37 Espremedor de alho em aço inox, com lâmina de 64mm 4 unid 

38 Faca de mesa, lâmina e cabo em aço inox, em embalagem com 1 dúzia. 1 dz 

41 
Faca n.º 4, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno (para cortar frutas e 

legumes). 
2 unid 

44 Frigideira nº 22, tipo teflon, para ovo 3 unid 

45 Garfo de mesa laguna, lâmina e cabo em aço inox, em embalagem com 1 dúzia 2 dz 

47 
Jarra em vidro com tampa, capacidade 1,5 litro, nas cores branca e azul, com 

alça resistente. 
4 unid 

48 
Jarra em vidro com tampa, capacidade 2 litro, nas cores branca, com alça em 

vidro. 
2 unid 

50 

Kit para instalação do botijão de gás 13 Kg contendo: Registro constando a 

gravação do código do INMETRO e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) 

anos; Mangueira em material plástico PVC transparente, trançada, com tarja 

amarela, exibindo a inscrição NBR 8613, nome do fabricante, comprimento 

1,25m e prazo de validade não inferior a 5 (cinco) anos 2 (duas) abraçadeiras para 

Botijão de gás liquefeito de petróleo - GLP, 13 kg (P-13) – Produtos Novos 

2 unid 

56 Pote em vidro  com tampa para armazenar alimentos, tamanho 3 litros 2 unid 

57 
Prato em vidro temperado, com dimensões de 3,2cm (altura) x 22cm (diâmetro)  

caixa com 6 unidades 
2 cx 

63 
Xícara de louça, tamanho pequeno com pires para chá na cor branca, em jogo 

com 6 unidades 
4 jogo 

64 
Xícara de vidro para café, desenvolvida em vidro transparente de alta qualidade 

capacidade de 90ml  com pires   em jogo com 6 unidades 
4 jogo 

 

LOTE V - DESCARTÁVEIS E OUTROS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

05 Caixa térmica em isopor, capacidade mínima de 37 litros, com tampa. 2 unid 

08 Colher descartável, em polietileno, transparente em pacotes com  50 unid 40 pct 

10 
Copo descartável para água em polietileno transparente, com capacidade para 

200 ml, em pacote com 100 unid 
220 pct 

18 
Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo 40x60cm, nas cores laranja ou 

branca. 
48 unid 

20 
Guardanapo de papel branco, folha dupla, medindo 20 x 22cm, em pacote com 

50 folhas. 
45 pct 

21 Isqueiro portátil grande. 12 unid 
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24 
Pano de prato em tecido branco, encorpado e absorvente, 100% algodão, 

medindo no mínimo 45cm x 75cm. 
24 unid 

26 Prato descartável de isopor, tamanho 18 cm, em pacote com 100 unid. 25 pct 

 

LOTE VI - BATERIAS E PILHAS 

Órgão participante: Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

05 Pilha alcalina palito, tamanho AAA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 4 par 

06 Pilha alcalina pequena, tamanho AA, 1,5volts, em embalagem com 2unid. 6 par 

                

4.3 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso da presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão. 

4.3.1 –  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 

não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.2 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.4 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.3.4.1 – Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência 

da ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

4.3.5 – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o 

contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 

em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

5 – VALIDADE DA ATA  

5.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 

não podendo ser prorrogada. 

 

6 – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 – Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO 

específico ou instrumento equivalente, em acordo com o artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/93. 

6.1.1 – Apenas será assinado contrato ou emitida nota de empenho, quando da efetiva 

disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no 

exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas. 

 

7 – REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão 

gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

7.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução 

dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

7.2.1 – O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
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puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados. 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

7.4 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

7.5 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.5.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

7.5.2 – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

7.5.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

7.5.4 – Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.5.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.51, 7.52 e 7.5.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.6 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

7.6.1 – Por razão de interesse público. 

7.6.2 – A pedido do fornecedor.  

7.6.3  – Nas hipóteses dos itens 7.4 e 7.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, 

bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua 

contratação. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

8.1 – Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no Edital e da presente ata, 

a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 

seguinte: 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços. 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório. 

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

 

9 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

9.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10 – DO FORO 

10.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Correntina, Estado da 

Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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11 – CONDIÇÕES GERAIS 

11.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), não se obriga a adquirir o(s) 

item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme 

art. 15, § 4º da  Lei nº 8.666, de 1993, bem como do Decreto Municipal nº 055/2019. 

11.1.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), pode utilizar-se de licitação 

específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento 

ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 

órgãos participantes, se houver.  

 

Correntina – Bahia, 25 de maio de 2020. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

CNPJ nº 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

Nilson José Rodrigues 

CPF nº 400.814.945-72 

Prefeito 

 

 

OSMAR PEREIRA SILVA-ME 

CNPJ 05.781.097/0001-30 

CONTRATADA 

Osmar Pereira Silva 

CPF 711.304.975-34 

                                                                           Sócio 

 

 

MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-ME 

CNPJ 07.305.513/0001-50 

CONTRATADA 

Édio Santos de Moura 

CPF nº 003.626.785-61 

Representante 

 

 

LOJA NOTA 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME 

CNPJ 01.278.222/0001-33 

CONTRATADA 

Evanildo Ataíde Ramos  

CPF nº 478.946.101-78 

Sócio 

TESTEMUNHAS: 

1ª _________________________________ 2ª _________________________________ 


