
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

 
SOLICITAÇÃO DE DESPESA  

 
Sobmetemos a vossas senhoria a relação dos itens abaixo descriminado 

necessário a registro de preço para futuro e eventual AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL 
DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ/PA. 

 
JUSTIFICATIVA: Manutenção das atividades da Administração    

objetivando a consecução do interesse publica.  
 

 ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 ACHOCOLATADO EM PÓ   120,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Instantâneo, tradicional, a base de açucar, 
cacau em pó e maltodextrina Embalagem, exceto pacote, 
contendo mínimo de 400 g, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de 
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

2 ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA   250,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Cana-de-acucar, na cor branca. Embalagem 
em polietileno, contendo dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, 
de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA 

     

 
Valor total extenso: 

3 ADOÇANTE DIETÉTICO   10,000 FRASCO   0,00 0,00 

 

Especificação : Líquido, a base de edulcorante artificial 
aspartame. Frasco com mínimo de 65 ml e máximo 100 mlo 
da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde 
e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e 
Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: frasco com 
mínimo de 65 ml e máximo 100 ml, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

     

 
Valor total extenso: 

4 ÁGUA MINERAL COPO DESCARTÁVEL DE 200ML   300,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem em copo descartável de 200 ml. 
El de polipropileno de 200 ml. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério 
da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de 
Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Acondicinados 
em caixa protetora. 

     

 
Valor total extenso: 

5 ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO 
RETORNÁVEL 20L   100,000 GARRAFÃO 0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem em garrafão retornável de 20 litro, 
em plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre 
de segurança personalizado pelo fabricante. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 
do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão 
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 
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6 ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA DE 1,5L   200,000 GARRAFA  0,00 0,00 

 

Especificação : Acondicionada em garrafa de 1,5 litro registro 
no Ministério da Saúde e CNNPA, rotulo contendo a origem 
da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, 
localidade, data e número de concessão da lavra, nome e 
endereço do concessionário, constantes físico-química, 
composição analítica e classificação, ano, mes de 
engarrafamento e prazo de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

7 BISCOITO DE ÁGUA E SAL   200,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem dupla, contendo no mínimo 400 g, 
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - 
CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

8 BISCOITO DE CÔCO   200,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem contendo no mínimo 400 g, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

9 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM 400G   200,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : dupla contendo no mínimo 400 g, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - 
CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

10 BISCOITO TIPO MARIA COM 400G   200,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : dupla, contendo no mínimo 400 g, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - 
CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

11 CAFÉ TORRADO E MOÍDO   250,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem a vácuo de 250 gramas, de 
primeira qualidade, com sêlo de pureza da Associação 
Brasileira da Industria do Café - ABIC. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do 
Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão 
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 
Embalagem contendo data de fabricação e prazo de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

12 LEITE EM PÓ INTEGRAL COM NO MÍNIMO 200G   250,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : O produto deverá ter registro no Ministério da 
Saúde e atender as Portárias 451/97 do Ministério da Saúde e 
369/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento, bem 
como a Resolução 12/78 da Comissãao Nacional de Normas 
e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: pacote com 
no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, data de 
fabricação e informações nutricionais. 

     

 
Valor total extenso: 

13 MANTEIGA COM SAL   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira qualidade. Embalagem com 500 g 
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido. O produto devera ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 
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14 MARGARINA VEGETAL 250 G   80,000 POTE     0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem: com identificação do produto. 
identificação de fabricante, data de fabricação e validade de 
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

15 PÃO DE LEITE   500,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Com no mínimo 50 g, fabricado com matéria 
prima de primeira qualidade, isentos de materia terrosa, 
parasitos e em perfeito estado de conservação, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

16 PÃO TIPO FRANCÊS 50G   500,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Fabricado com matéria-prima de primeira 
qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

17 POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA   180,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Pacote de 1 kg.Embalagem com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O 
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

18 POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJA   180,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Pacote de 1 kg. Embalagem com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O 
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

19 POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU   180,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Pacote de 1 kg. Embalagem com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O 
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde 

     

 
Valor total extenso: 

20 POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA   180,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Pacote de 1 kg. Embalagem com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O 
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

21 
POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJÁ   180,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Pacote de 1 kg. Embalagem com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O 
produto deverá ter registro no MinistÀrio da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

22 ABACAXI   120,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : De primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 
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Valor total extenso: 

23 BANANA   150,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : da prata, de primeira, in natura, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condicões 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

24 MAÇÃ DE PRIMEIRA IN NATURA VERMELHA   120,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

25 MAMÃO DE PRIMEIRA IN NATURA TIPO HAVAÍ   120,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

26 QUEIJO TIPO MUSSARELA   120,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Fatiado, embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

27 PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER 
FATIADO   120,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA, o produto devera 
ter o registro no Ministerio da Agricultura e/ ou Ministério da 
Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

28 UVA DE PRIMEIRA TIPO ITÁLIA   150,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : verde, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservacao em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

29 MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA   150,000 QUILO    0,00 0,00 

 

Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. 

     

 
Valor total extenso: 

30 ÁCIDO MURIÁTICO   30,000 LITRO    0,00 0,00 

 

Especificação : Embalagem com 1000 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e inscrição na DISAD. 

     

 
Valor total extenso: 

31 ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE E DESINFETANTE 
DE USO GERAL)   200,000 LITRO    0,00 0,00 
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Especificação : APLICAÇÃO: Produto Saneante 
Domissanitário com as ações de alvejante e desinfetante de 
uso geral, sendo impróprio para uso em alimentos e água 
potável. DESCRIÇÃO: Soluções aquosas à base de 
hipoclorito de sódio ou cálcio com teor de cloro ativo entre 
2,0% p/p a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo de 
seis meses). O produto poderá conter apenas hidróxido de 
sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de 
sódio ou cálcio como estabilizante. Não deverá conter 
substâncias corantes, detergentes e aromatizantes na 
formulação do produto definido. EMBALAGEM: O material da 
embalagem deve ser resistente e ter composição e 
porosidade adequadas que não permitam a ocorrência de 
reações químicas entre o produto e a embalagem, mudança 
de cor do produto, transferência de odores ou migração de 
substâncias tóxicas para o produto, bem como migração do 
produto para o meio externo. A embalagem deve ser opaca e 
conter tampa de forma a garantir o teor do cloro ativo exigido 
na Portaria 89/94 - S.V.S, durante o prazo de validade 
declarado pelo fabricante. A natureza da embalagem 
escolhida para acondicionamento do produto deverá ser 
compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte , 
manuseio e dimensionadas para suportar o empilhamento 
máximo recomendado, oferecendo condições que impeçam 
quebra, ruptura ou vazamento, que possam por em risco a 
saúde humana e o ambiente. APRESENTAÇÃO: Os frascos 
deverão vir acondicionados em caixas de papelão reforçadas, 
fechadas com fita adesiva e dimensionadas de modo a 
suportar o empilhamento máximo recomendado, devendo 
cada caixa conter o número de no máximo 12 unidades, bem 
como trazer impressa a indicação quantitativa referente ao 
número de unidades. PRAZO DE VALIDADE: O produto 
deverá permanecer com suas características inalteradas 
quando estocado em local ao abrigo do sol e calor, pelo 
período mínimo de 4 (quatro) meses. Ou seja, na data da 
entrega o produto deverá ter, no máximo, dois meses de 
fabricação. 

     

 
Valor total extenso: 

32 ÁLCOOL ETÍLICO A 95%   80,000 FRASCO   0,00 0,00 

 

Especificação : Para análise química e preparo de meios de 
cultura. Embalagem: frasco com 1 litro, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

33 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO   80,000 FRASCO   0,00 0,00 

 

Especificação : Graduação nao inferior a 65 INPM, na forma 
gel. Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991 e 
registro na ANVISA. Embalagem: frasco plástico de 500 g, 
contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

     

 
Valor total extenso: 

34 AMACIANTE COMPOSTO QUATERNÁRIO DE 
AMÔNIO   80,000 LITRO    0,00 0,00 

 

Especificação : Com ação anti-mofo, perfume suave. 
Embalagem plástica com 20 litros, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

35 BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM 
AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 10 LITROS   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : resistência a impacto, paredes e fundo 
reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 
zincado, capacidade 10 litros. 

     

 
Valor total extenso: 

36 BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM 
AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 20 LITROS   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 
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Especificação : resistente a impacto, paredes e fundo 
reforçados, alca em aço zincado, capacidade 20 litros. O 
produto deverá ter etiqueta com a identificação, marca do 
fabricante e capacidade. 

     

 
Valor total extenso: 

37 CESTO DE LIXO DE 100LT   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : lixeira cilindrica de plietileno com tanpa 
acinada por pedal galvanizado na cor clara com capacidade 
para 100 litros s/rodas. 

     

 
Valor total extenso: 

38 CESTO PLASTICO P/ LIXO 15 LITROS   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : lixeira - de polipropileno com tampa e pedal 
formato retangular capacidade de 09 litros. Complemento: 
com cantos arredondados e estanque 

     

 
Valor total extenso: 

39 COADOR DE CAFÉ DE PANO   30,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : coador de pano de material tipo flanela, 
tamanho médio, com cabo de arame-pvc 

     

 
Valor total extenso: 

40 COADOR PARA CAFÉ   100,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : De pano, 100% algodão, na cor branca, 
dimensões 20 cm (diametro) x 30 cm (profundidade), cabo 
com 16 cm de comprimento, com variação de +/- 1 cm. 

     

 
Valor total extenso: 

41 COLHER DESCARTAVEIS   100,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : pacotes com 50 unidades. 

     

 
Valor total extenso: 

42 COPO DESCARTAVEL   20,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Descartável, capacidade 180 ml em 
poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na 
borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou 
superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. 
Embalagem caixa de papelao, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, 
contendo nome do fabricante e quantidade. 

     

 
Valor total extenso: 

43 COPO PARA CAFÉ   10,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Plástico, descartável, capacidade 50 ml, em 
poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na 
borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou 
superior a 72 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. 
Embalagem: caixa de papelão, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, 
contendo nome do fabricante e quantidade. 

     

 
Valor total extenso: 

44 DESINFETANTE AMBIENTE, SPRAY, 
PERFUMADO, LAVANDA   90,000 TUBO     0,00 0,00 

 

Especificação : DESINFETANTE, ambiente, spray, com no 
minimo 90ml, perfumado, lavanda. 

     

 
Valor total extenso: 

45 DESINFETANTE LÍQUIDO A BASE DE PINHO   90,000 FRASCO   0,00 0,00 

 

Especificação : DESINFETANTE líquido a base de pinho, 
embalagem plástica de 500 ml.da e germicida. Registro no 
Ministério da Saúde. Embalagem: plástica de 500 ml, 
contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

     

 
Valor total extenso: 

46 DESINFETANTE LÍQUIDO, A BASE DE EUCALIPTO   90,000 GARRAFÃO 0,00 0,00 



 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

 

 

Especificação : DESINFETANTE líquido, a base de eucalipto. 
Embalagem com 20 l,o bactericida e germicida. Embalagem 
com 20 l, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

47 DESODORANTE EM PEDRA, PARA VASO 
SANITÁRIO   90,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : DESODORANTE em pedra, para vaso 
sanitario.ario, higienizante, poder bactericida, fragrancia 
agradavel. Registro no Ministerio da Saude. Embalagem caixa 
contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil nao inferior a 30 
gramas e nao superior a 50 gramas, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. 
DESODORANTE em pedra para uso em vaso sanitario, 
higienizante, poder bactericida, fragrancia agradavel. Registro 
no Ministerio da Saude. Embalagem caixa contendo 01 (um) 
suporte e 01 (um) refil nao inferior a 30 gramas e nao superior 
a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de 
fabricacao e prazo de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

48 DESODORIZA DE ANBIENTE EM AEROZOL   50,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Apresentação: Frasco de 360 ml. 
Desodorizador ambiental,aerosol,sem CFC. Essências 
suaves. Aplicação: aromatizador ambiental.A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, validade e número de registro 
no Ministério da Saúde 

     

 
Valor total extenso: 

49 DETERGENTE LÍQUIDO, CONCENTRADO, 
BIODEGRADÁVEL   80,000 FRASCO   0,00 0,00 

 

Especificação : DETERGENTE líquido, concentrado, 
biodegradável, com no mínimo 11% (onze por cento) do 
princípio ativo básico do detergente. Registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem plástica de 500 ml, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

50 ESPANADOR DE TETO   5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : espanador p/ teto, em fibra c/cabo de madeira 

     

 
Valor total extenso: 

51 ESPONJA DE LÃ DE AÇO   80,000 PACOTE   0,00 0,00 
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Especificação : APLICAÇÃO: Utilizado na lavagem de 
utensílios, o material deverá ser capaz de remover resíduos 
incrustados e atender a limpeza em geral. REQUISITOS 
GERAIS: Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, 
isenta de sinais de oxidação. EMBALAGEM: As esponjas 
deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, devendo 
constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome 
do produto, a data de fabricação e prazo de validade ou 
apenas a data final de validade, peso líquido, número de 
unidades e demais informações exigidas pela legislação em 
vigor. APRESENTAÇÃO: As embalagens plásticas serão 
acondicionadas em volumes (caixa, pacote ou estojo), com 
até 20 (vinte) embalagens, resistentes ao armazenamento e 
dotado de características próprias à preservação do material, 
onde deverá constar a indicação quantitativa referente ao 
número de embalagens e demais informações exigidas pela 
legislação em vigor. PRAZO DE VALIDADE: Deverá o produto 
manter suas características inalteradas quando abrigado em 
local seco, por um período mínimo de 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Caso o prazo de validade 
estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo 
exigido, prevalecerá o maior. CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS: . comprimento:........................................ 90 
a 120 mm; · largura: .............................................40 a 100mm. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS · peso líquido 
total:.................................................... mínimo 42 g; · número 
de unidades/embalagem:.................................. 8. 

     

 
Valor total extenso: 

52 ESPONJA EM ESPUMA   50,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Para limpeza, dimensoes 90 x 60 x 15 mm, 
com variação de +/- 2 mm. Embalgem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

     

 
Valor total extenso: 

53 FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES DE 
40 X 60CM   30,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Flanela em 100% algodão, para uso geral, 
dimensões de 40 x 60 cm, na cor amarela. 

     

 
Valor total extenso: 

54 FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 
MÍNIMAS DE 30 X 50CM   30,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Flanela em 100% algodão, bordas 
overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, 
dimensçõs mínimas de 30 x 50 cm. 

     

 
Valor total extenso: 

55 GARFO DESCARTÁVEIS   50,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação :  pacotes com 50 unidades.tamanho M 

     

 
Valor total extenso: 

56 GUARDANAPO DE PANO   40,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : pano de prato, tecido felpudo ou de algodão 
tipo saco nas cores branco ou natural embanhado nas 
laterais, absorvente,medindo aproximadamente 70 x 50 cm, 
lavável e durável,liso ou estampado 

     

 
Valor total extenso: 

57 ISQUEIRO   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Corpo revestido em plástico, dimensão 7,5 
cmm, peso aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, 
gás embutido, descartável. 

     

 
Valor total extenso: 

58 JARRA PARA ÁGUA   5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Em plástico, com alça e tampa, capacidade 02 
litros, resistente alto impacto. 

     

 
Valor total extenso: 
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59 JARRA PARA ÁGUA, EM VIDRO   5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : Capacidade 02 litros. 

     

 
Valor total extenso: 

60 LENCINHO DE PAPEL   50,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : pacote com 100 unidade 

     

 
Valor total extenso: 

61 LIMPA ALUMINIO   80,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 
Especificação : unidade de 500ml 

     

 
Valor total extenso: 

62 LIMPA VIDRO LÍQUIDO CONFORME NORMA 
ASTM D-1681   30,000 FRASCO   0,00 0,00 

 

Especificação : E inscrição na DISAD. Embalagem plástica 
com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

     

 
Valor total extenso: 

63 LUVA NITRÍLICA   30,000 PAR      0,00 0,00 

 

Especificação : Cor verde, antiderrapante na palma e nos 
dedos, interior liso com acabamento clorinado, espessura 
0,56mm, comprimento 46cm, punho longo, com resistência 
química e mecânica, tamanho G. Embalagem lacrada com os 
dados do fabricante contendo 1(um) par de luvas. 

     

 
Valor total extenso: 

64 PÁ PARA COLETAR LIXO   5,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : pá p/ coletar lixo, de plastico polietileno, com 
cabo de madeira medindo 60 cm. 

     

 
Valor total extenso: 

65 PANO DE CHÃO 65 X 40CM   80,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, 
na cor branca, dimensões aproximadas 65 x 40 cm. 

     

 
Valor total extenso: 

66 PANO DE CHÃO 70 X 50CM   60,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas 
com acabamento em overlock, dimensões 70 x 50 cm e peso 
100 g, com variação de +/- 5%. Etiqueta com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

     

 
Valor total extenso: 

67 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES PICOTADA   280,000 ROLO     0,00 0,00 

 

Especificação : Em rolo, não reciclado, alta absorção, na cor 
branca, dimensões de 10 cm x 30 m. A embalagem deverá 
conter a marca do fabricante e dimensões. 

     

 
Valor total extenso: 

68 PAPEL TOALHA EM ROLO   40,000 ROLO     0,00 0,00 

 

Especificação : Folha dupla, picotada, dimensões 22,0 x 20,0 
cm, com variação de +/- 1 cm. Embalagem com 02 rolose +/- 
1 cm. Embalagem com 02 rolos, contendo +/- 60 toalhas cada 
rolo, com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 

     

 
Valor total extenso: 

69 RODO PARA PISO COM 2 (DUAS) BORRACHAS   10,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Cabo e base em madeira, comprimento da 
base 600 mm e cabo com 1,20 m. A borracha deve 
ultrapassar a base em no mínimo 25 mm. 

     

 
Valor total extenso: 

70 SABÃO DE CÔCO A BASE DE ÓLEO DE CÔCO   30,000 PACOTE   0,00 0,00 
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Especificação : Embalagem: pacote com 1 kg, contendo 5 
tabletes de 200 g cada com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

71 SABÃO EM BARRA DE 200 G   80,000 BARRA    0,00 0,00 

 

Especificação : Multi-uso, para limpeza em geral, 
biodegradável, barra de 200 g. Embalagem com 5 unidades, 
com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade, Registro no Ministério da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

72 SABÃO EM PÓ SUPER CONCENTRADO 
COLORAÇÃO AZUL   120,000 CAIXA    0,00 0,00 

 

Especificação : Super concentrado, coloração azul, para 
lavagem de roupas hospitalares, que propicie o meio alcalino 
ideal. Embalagem com mínimo de 20 kg, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

73 SABONETE LÍQUIDO CREMOSO BACTERICIDA   50,000 LITRO    0,00 0,00 

 

Especificação : Fragrância agradável, para saboneteiras de 
banheiros. Embalagem: com 01 litro, com dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

     

 
Valor total extenso: 

74 SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE LANCHE 
EM PLÁSTICO TAMANHO 20 X 14CM   200,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Espessura 003 mm, tamanho 20 x 14cm, 
capacidade para acondicionar 01 pão de hamburguer. 
Embalagem: pacote com 1000 unidades, contendo a 
identificação do produto como marca do fabricante. 

     

 
Valor total extenso: 

75 SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 
NOMINAL PARA 15 LITROS   120,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Para acondicionamento de resíduos 
domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado não 
passível de separação), classe I, em resina termoplástica 
virgem ou reciclada, largura 39 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, 
altura mínima de 58 cm, capacidade nominal para 15 litros, na 
cor cinza. Embalagem: pacote com 100 unidades. A 
embalagem deverá informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do 
alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não 
adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender 
Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos 
métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao 
levantamento, resistência a queda livre, verificação da 
estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, 
determinação da capacidade volumétrica e verificação da 
transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 

     

 
Valor total extenso: 

76 SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 
NOMINAL PARA 200 LITROS   20,000 PACOTE   0,00 0,00 
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Especificação : Para acondicionamento de papel/papelão, em 
resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 105 cm, 
podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, na cor 
azul. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem 
deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, 
quantidade e os dizeres manter fora do alcance de crianças, 
uso exclusivo para lixo e saco não adequado a conteúdos 
perfurantes. O produto deverá atender Normas ABNT NBR 
9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: 
condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, 
resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, 
resistência de filmes a perfuração estática, determinação da 
capacidade volumétrica e verificação da transparência e a 
Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 

     

 
Valor total extenso: 

77 SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 
NOMINAL PARA 30 LITROS   80,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Para acondicionamento de resíduos 
domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado não 
passível de separação), classe I, em resina termoplástica 
virgem ou reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, 
altura mínima de 62 cm, capacidade nominal para 30 litros, na 
cor cinza. Embalagem: pacote com 100 unidades. A 
embalagem deverá informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do 
alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não 
adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender 
Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos 
métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao 
levantamento, resistência a queda livre, verificação da 
estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, 
determinação da capacidade volumétrica e verificação da 
transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 

     

 
Valor total extenso: 

78 SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 
NOMINAL PARA 50 LITROS   120,000 PACOTE   0,00 0,00 

 

Especificação : Para acondicionamento papel/papelão, classe 
I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 63 
cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 80 cm, 
capacidade nominal para 50 litros, na cor azul. Embalagem: 
pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a 
marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os 
dizeres manter fora do alcance de crianças, uso exclusivo 
para lixo e saco não adequado a conteúdos perfurantes. O 
produto deverá atender Normas ABNT NBR 9191 sobretudo 
no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, 
medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda 
livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a 
perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica 
e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 
de 25/04/2001. 

     

 
Valor total extenso: 

79 VASSOURA EM PÊLO   30,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : cabo e base em madeira, sendo a base 
retangular, comprimento mínimo de 25 cm e altura mínima da 
base de 3,0 cm. 

     

 
Valor total extenso: 

80 VASSOURA PIAÇAVA   30,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : comprimento total de 30 cm redonda em 
madeira. 

     

 
Valor total extenso: 

81 PRATO PLASTICO DESCARTAVEIS   200,000 PACOTE   0,00 0,00 

 
Especificação : Pacote com maior quantida. 
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