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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1905002/2020 

 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social/Fundo 
Municipal de Assistência Social, com sede na TV Adolfo Macedo, s/n, Centro, CEP: 68.230-000, ALMEIRIM/PA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 15.606.764/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pela Secretária 
Executiva de Desenvolvimento Social Sra. IRACINEIDE DA GAMA BENTES, brasileira, solteira, portadora da identidade n.º 
2367039 SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob o n.º 17456070210, residente e domiciliada em Almeirim, lavra a presente Ata de 
Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial - SRP Nº 021/2020 - FMAS, constituindo-se está no documento vinculativo 
e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura e eventual contratação, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório e anexos e nas propostas apresentadas e no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 
e Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1- Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais didáticos, expediente, higiene e limpeza, informática, 

descartáveis, permanentes, gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), para atender as necessidades da Secretaria 

Executiva de Desenvolvimento Social/Fundo Municipal de Assistência Social do município de Almeirim e Agencia Distrital de 
Monte Dourado/PA. 

 

1.2- Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta comercial da empresa classificada em 
primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados para a formação de cadastro de reserva, que são 
parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, a fim de até aonde ao quantitativo total estimado para a 
contratação. 

 

1.3- Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do objeto, obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a 
preferência, em igualdade de condições. 

 

Parágrafo primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do seguinte fornecedor 
classificado: 

 

CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES CLASSIFICADOS 

 

2.1-Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do seguinte fornecedores classificados:  
 
EMPRESA: J V DA S. LIMA 
VALOR TOTAL: R$ 364.534,30 (trezentos e sessenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) 

LOTE 1 – MATERIAL DE EXPEDIENTE (SEDES) 

Item Descrição Unid. Quantidade V.UNIT 

1 BASTÃO P/ COLA QUENTE - Basta de cola quente grossa, tamanho 11mm pacote 10 72,54 

2 BASTÃO P/ COLA QUENTE - Basta de cola fina, tamanho 7mm pacote 10 61,38 

3 

CAIXA ARQUIVO DESMOSTÁVEL - FABRICADA EM PLÁSTICO POLIONDA, COM 
ÁREAS PICOTADAS DE FÁCIL REMOÇÃO (ORIFÍCIOS PARA VETILAÇÃO); ÁREAS 
DO LACRE E FECHAMENTO DA CAIXA DEMARCADOS; IMPRESSÃO DAS 
ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO NITIDA E SEM BORRÓES. DIMENSÕES DE 36,5 
cm X 25cm X 13,5cm. CORES: VERMELHA, VERDE E CINZA (NA MESMA 
QUANTIDADE) PCT C/10Unid. 

unidade 150 7,70 

4 
CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL - Corpo inteiriço, fabricado em plástico 
resistente incolor e transparente, ponta com esfera de tungstênio com escrita fina; carga 
e tampa conectadas ao corpo por encaixe. 

caixa 10 61,38 

5 
CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA - Corpo inteiriço, fabricado em plástico 
resistente incolor e transparente, ponta com esfera de tungstênio com escrita fina; carga 
e tampa conectadas ao corpo por encaixe. 

caixa 10 61,38 
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6 
CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA - Corpo inteiriço, fabricado em plástico 
resistente incolor e transparente, ponta com esfera de tungstênio com escrita fina; carga 
e tampa conectadas ao corpo por encaixe. 

caixa 5 61,38 

7 ENVELOPE PEQUENO - Liso, na cor branca ou parda. Medindo 185 mm x 248 mm unidade 300 0,50 

8 ENVELOPE TAM A4 - Liso, na cor branca ou parda, Medindo 250 mm x 353 mm unidade 600 0,84 

9 
ESTILETE GRANDE CX C/12 - Estilete simples para escritório, fabricado em corpo 
termoplástico, com trava e suporte. 

unidade 10 3,63 

10 
ESTILETE PEQUENO CX C/12 - Estilete simples para escritório, fabricado em corpo 
termoplástico, com trava e suporte. 

unidade 10 2,79 

11 

FITA ADESIVA CREPE - 19MM X 50M - Para uso geral, branca medindo 
aproximadamente 19mm x 50m, composta por um dorso de papel crepado de 40g/my 
na cor palha clara tratado com soluções de borrachas, seu adesivo é a base de 
borracha e resinas. Pacote com 12 Unid. 

unidade 50 6,14 

12 
FITA ADESIVA CREPE DUPLA FACE DE PAPEL - Medindo aproximadamente: 19mm 
x 10m, na cor branca, com liner de papel super calandrado siliconizado branco (62 
g/m•) e adesivo à base de borracha e resina. Pacote com 12 Unid. 

unidade 30 6,58 

13 
FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 50M - Fita adesiva para empacotamento, 
com dimensões 12mmx50m, transparente. Pacote com 12 Unid. 

unidade 30 4,46 

14 
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50 - Fita adesiva para empacotamento, com 
dimensões 45mmx50m, transparente. 

unidade 20 5,47 

15 
GRAMPEADOR DE PAREDE-TIPO PISTOLA - Grampeador de impacto, para madeira 
tecido, tapeçaria, etc. c/ altura de 145mm X largura 30mm X comprimento 187mm c/ 
capacidade de 63 grampos. 

unidade 10 65,84 

16 

GRAMPEADOR PEQUENO PARA GRAMPO 26X6 - Grampeador de mesa pequeno 
tipo comum medindo aproximadamente 12 cm de comprimento x 5 cm altura x 
3,5largura. Todo em estrutura metálica reforçada e base em borracha ou plástica 
antiderrapante 

unidade 20 21,09 

17 
GRAMPEADOR PROFISSIONAL - Grampeador profissional para 200 folhas compatível 
com os grampos: 23/6; 23/8; 23/10; 23/13; 23/15; 23/17; 23/20. 

unidade 5 222,04 

18 GRAMPO 106/8 P/ MADEIRA - Caixa com 5000 Unid. cada. caixa 10 13,39 

19 
GRAMPO P/ GRAMPEADOR - Grampo p/ grampeador modelo 26/6, em aço 
galvanizado resistente a oxidação caixa c/ 5.000 Unid. 

caixa 20 8,37 

20 
GRAMPO P/ GRAMPEADOR - Grampo p/ grampeador modelo 23/13 em aço 
galvanizado resistente a oxidação caixa c/ 1.000 Unid. 

caixa 10 12,16 

21 
LÁPIS N.02 CX C/ 144 UND - Revestido em madeira, formato cilíndrico, comprimento 
175 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Lápis Preto Número 2, Flexível, Ultra 
Resistente. 

caixa 10 80,91 

22 
LIVRO DE ATA - Livro de ata cartonado, capa dura, medindo 300 X 205 mm, com 200 
folhas numeradas. Pacote com 05 Unid. 

unidade 10 29,02 

23 

MARCADOR DE TEXTO - Caneta marca texto, cores variadas, ponta indeformável, 
tinta fluorescente a base de água, gravado no corpo a marca do fabricante, com ponta 
facetada para traços aproximados de 1 a 4 mm, que se fixa sobre a tinta esferográfica, 
hidrográfica, lápis, texto datilografado e impressos, embalagem com identificação do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 18 meses a contar da 
data de entrega. 

caixa 5 46,87 

24 
PAPEL A4 - CX com 10Unid. (Resma) de 500(quinhentas folhas), alcalino, alta alvura, 
formato A-4, gramatura 75g/m2. 

caixa 50 301,32 

25 

PASTA AZ - COR PRETA - Pasta az - em papelão prensado, alavanca com 02 argolas 
formato das guias em d com visor as ferragens devem ser antioxidantes, de alta 
precisão para o fechamento perfeito dos arcos. Deve conter barra de contenção de 
papeis em plástico resistente. Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço 
na parte inferior para evitar desgaste por fricção, espessura da capa de 2mm 
aproximadamente, distância entre as guias de 80mm aproximadamente e diâmetro do 
arco em 45mm aproximadamente. 

unidade 200 17,86 

26 PASTA C/ ELASTICO - Pasta com elástico, material papelão, cores diversas, espessura unidade 100 2,79 
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0,60mm, tam. Ofício, medindo 335x235mm. 

27 PASTA SUSPENSA - Pasta suspensa tamanho ofício, material de papelão plastificada. unidade 200 2,51 

28 PERCEVEJO NIQUELADO - Caixa com 100 caixas caixa 10 4,46 

29 
PERFURADOR DE PAPEL - Para realizar dois furos simultâneos. Fabricado em aço, 
dotado de alavanca e depósito plástico para resíduos de papel. Capacidade para 
perfurar 100 folhas de papel 75g/m². 

unidade 8 94,86 

30 
PERFURADOR DE PAPEL - Para realizar dois furos simultâneos. Fabricado em aço, 
dotado de alavanca e depósito plástico para resíduos de papel. capacidade para 
perfurar 20 folhas de papel 75g/m². 

unidade 5 27,90 

31 
PINCEL ATOMICO AZUL - Pincel atômico, azul recarregável, tinta à base de álcool, 
ponta de feltro, espessura de escrita 2.0mm 4.5mm 8,0mm. 

caixa 3 56,92 

32 
PINCEL ATOMICO PRETO - Pincel atômico, azul recarregável, tinta à base de álcool, 
ponta de feltro, espessura de escrita 2.0mm 4.5mm 8,0mm. 

caixa 3 56,92 

33 
PINCEL ATOMICO VERMELHO - Pincel atômico, azul recarregável, tinta à base de 
álcool, ponta de feltro, espessura de escrita 2.0mm 4.5mm 8,0mm. 

caixa 3 56,92 

34 PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE - TAM G - Tamanho grande, 40 volts unidade 3 25,67 

35 PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE - TAM P - Tamanho pequeno, 40 volts unidade 3 21,20 

36 
RÉGUA DE PLÁSTICO DE 30CM - Régua de plástico 30 cm, transparente, escala 
milimétrica e graduada em 30 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm 
de largura. Pacote com 25 Unid. 

unidade 20 2,12 

37 
RÉGUA DE PLÁSTICO DE 50CM - Régua de plástico 50 cm, transparente, escala 
milimétrica e graduada em 50 cm, com aproximadamente 2 mm de espessura e 35 mm 
de largura. Pacote com 25 Unid. 

unidade 10 4,35 

38 
CLIPS 2/0 - Clips para papel fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 
galvanizado, CX COM 100 UNID. 

caixa 200 4,46 

39 
CLIPS 4/0 - Clips para papel fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 
galvanizado, CX COM 50 UNID. 

caixa 100 4,46 

40 
CLIPS 8/0 - Clips para papel fabricado em arame de aço com tratamento antiferrugem 
galvanizado, CX COM 25 UNID. 

caixa 50 5,02 

41 
COLA BRANCA 90GR - Cola tipo escolar branca, lavável, atóxica, com bico dosificador 
e peso líquido de 90 gramas. Apresentação: CX c/ 12 Unid. 

caixa 3 39,51 

42 
COLA DE ISOPOR 90G – Apresentação 90g CX c/ 12 Unid. formula a base de água 
lavável não toxica fácil de usar. Composição: Polivinil acetato - PVA. Cor incolor 
aplicável isopor. 

caixa 5 70,31 

43 
CORRETIVO LIQUIDO - Corretivo a base d'água de boa qualidade, com 18ml (cada), 
multiuso com pincel aplicador, atóxico. 

caixa 3 38,84 

44 
EXTRATOR DE GRAMPO - Extrator de grampos aço inoxidável resistente tipo espátula 
comprimento aproximado 145x17mm. 

unidade 30 7,81 

45 
PASTA PLASTICA C/ ELASTICO - Pasta com elástico, material polipropileno, 
transparente, espessura 0,60mm, tam. Ofício, medindo 335x235mm. 

unidade 80 3,35 

46 
PILHA ALCALINA AA - Pilha - tipo alcalina, tamanho aa, voltagem 1,5V. embalagem 
com 4 Unid. dentro dos padrões estabelecidos pela resolução CONAMA Nº 401, de 4 
de novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado. 

unidade 50 7,70 

47 
TESOURA EM AÇO INOX GRANDE - Tesoura para uso geral com lamina em aço 
inoxidável, tam. 21 cm com cabo anatômico em polipropileno. CX com 12 Unid. 

unidade 3 19,53 

48 
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - Tinta à base de água para carimbo, em 
embalagem de 28ml ou 30ml, cor preta, azul ou vermelha 

unidade 10 10,60 

LOTE 2 – MATERIAIS PERMANENTE& INFORMÁTICA (SEDES) 

Item Descrição Unid. Quantidade V.UNIT 

1 
CARTUCHO DE TONER - Compatível impressora Brother DCP L2540DW modelo TN-
2340 

unidade 40 172,98 

2 
CARTUCHO DE TONER - Compatível CE278AC para impressora HP LaserJet 
1536DNF 

unidade 20 172,98 

3 FOGÃO 04 BOCAS - Fogão modelo 4 bocas com forno, grelhas e queimadores em unidade 2 1.997,64 
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ferro fundido, 2 simples e dois duplos, bandeja coletora de resíduos, forno 84L, registro 
de baixa pressão cromado, pintura resistente a alta temperatura, Altura 88 Cm, Largura 
77,00 Cm, Profundidade 86,00 Cm, peso 58kg. 

4 

HD EXTERNO (1 TB) - Interface: USB 2.0 / 3.0, Velocidade de transferência de dados: 
No mínimo 480 Mb/seg, temperatura em funcionamento: 5¨C a 35¨C, Temperatura em 
não funcionamento: 20¨C a 65¨C, Cor: Preto, Dimensões aprox. do produto: 15 x 126 x 
78 mm. Compatibilidade do Sistema: Windows XP, Windows Vista®, Windows 7 Mac 
OS® X, Tiger®, Leopard® (requer formatação). Manual de Instalação rápida. Garantia 
12 meses de garantia. 

unidade 5 770,04 

5 
MOUSE - Mouse óptico com 3 botões (Esquerdo, direito e scroll). Interface USB. 
Resolução Mínima 1000 DPI. Cor: preto. Garantia de 1 ano a partir da data de entrega. 

unidade 5 54,68 

6 
PEN DRIVE 16 GB - Pen drive USB, 16 GB inter 2.0, capacidade de armazenamento: 
16 GB, taxa de transferência: 5mb/s de leitura, 1.5mb/s de gravação, funções: 
armazenamento, reprodução e transferência de dados. 

unidade 8 81,47 

7 
PENDRIVE DE 8 GB - Pen drive USB, 8 GB inter 2.0, capacidade de armazenamento:8 
GB, taxa de transferência: 5mb/s de leitura, 1.5mb/s de gravação, funções: 
armazenamento, reprodução e transferência de dados. 

unidade 5 65,84 

8 

Refrigerador 2 portas, Capacidade líquida 402 Litros, Capacidade Total de 
Armazenamento (em litros) 402, Consumo (KW/h) 23,4 kw/h, Cor Branco, Grades 
removíveis, Prateleiras na porta, Iluminação interna, Gaveta, Congelador, Controle de 
temperatura, frost - free, 110 v, Garantia do 12 meses 

unidade 2 4.826,70 

9 

ROTEADOR WIRELESS - Interface: 1 porta WAN 10/100mbps, 4 portas LAN 
10/100mbps, suporta a auto negociação e auto - MDI/MDIX. 3.2 botões: botão 
WPS/reset, switch wireless liga/desliga, botão liga/desliga 3.3 fonte de alimentação 
externa: 12vdc/1a 3.3 tipo de antena: antena omnidirecional destacável, SMA reverso 
3.4 ganho de antena: 2x5dbi 3.5 padrões wireless: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11n 3.6 frequência: 2.4-2.4835ghz 3.7 potência de transmissão: <20dbm 3.8 
segurança wireless: suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/wpa2-psk, filtragem MAC 
wireless 3.9 segurança: firewall NAT/SPI, filtragem de endereços MAC / IP / PACOTES / 
aplicativos, DENIAL OF SERVICE (dos), SYN FLOODING, PING OF DEATH 3.10 
gerenciamento: configuração baseada em interface web (http), SNMP v1/2c, 
atualização de firmware em interface web 3.11 certificação: CE, FCC, ROHS 3.12 
requerimentos do sistema Microsoft® Windows® 98se, NT, 2000, XP, vista ou Windows 
7, Mac® os, Netware®, Unix® ou Linux. 

unidade 8 172,98 

10 

TELEVISÃO LED 40'' - Tela plana, 40 polegadas, LED, formato Widescreen - 16:9, 
Funções Auto Volume (AVL), Fone de Ouvido, Mudo, Relógio, SAP, Sleep, imagem Alta 
Definição Full HD, Resolução de Imagem1366 x 768 Pixel, Sistema de Som Dolby 
Digital, Estéreo, Entradas HDMI2, Conexões USB, Entradas de Áudio/Vídeo RCA, RF, 
RGB (PC), VGA, Vídeo Componente, Vídeo Composto, Saídas de Áudio/Vídeo Digital 
Óptica, Voltagem Bivolt, garantia de 12 meses. 

unidade 2 3.069,00 

LOTE 3 – MATERIAIS PARA KIT BEBE (SEDES) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V.UNIT 

1 

ABSORVENTE PÓS-PARTO - Absorvente higiênico, multiuso (incontinência, pós-parto, 
pós-operatório), formato longo, apresentação hipoalergênico, com no mínimo 35cm de 
comprimento por 12cm de largura, características adicionais camada interna 
absorvente. Descartável. 

pacote 200 25,11 

2 
ÁGUA COLÔNIA - Colônia Infantil: Colônia com perfume suave, composição: Álcool 
Neutro Especial, apresentação em frasco de 100 ml. 

unidade 200 20,09 

3 
BANHEIRA - Banheira para bebê com as seguintes características mínimas: 
confeccionada de material polipropileno, capacidade 28 litros, com vazador de água, 
atóxica, em cores neutras 

unidade 150 32,36 

4 CALÇA ENXUTA - Calça enxuta em tecido antialérgico 100% poliéster. TAM· P/M/G unidade 150 10,60 

5 
COTONETE - Hastes flexíveis com ponta de algodão hidrófilo antigerme contendo75 
Und. 

unidade 150 2,79 

6 FRALDA DESCARTÁVEL - Fralda descartável, tipo c/ indicador de saturação, tipo pacote 200 15,62 
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formato anatômico, Tamanho RN/P/M/G/XG, com elástico nas pernas e flocos de gel 
consistente, duplo adesivo de fixação, tipo usuário infantil, com abas antivazamentos. 

7 
FRALDA TECIDO - Fralda tecido duplo – pacote com 05 unidades, medindo 
aproximadamente 70x70cm – 100% algodão. 

pacote 150 30,13 

8 
LENÇO UMECIDO - Lenço umedecido, material não tecido, dimensões cerca de 15 x 
20 cm, componentes c/ emoliente, isento de álcool, característica adicional 
hipoalergênico, tipo uso descartável, uso infantil 

unidade 200 5,58 

9 
ÓLEO INFANTIL - Feito com óleo mineral, com fórmula transparente, gênero:  unissex, 
todos os tipos de pele, produto hipoalergênico. Volumetria: 200ml 

unidade 150 14,51 

10 
PAGÃO PALMINHA 5 PEÇAS - Conjunto de pagão (mijãozinho, 5 peças) calça, 
camiseta manga longa, colete, luva e sapato. 

pacote 150 27,90 

11 
SABONETE - Sabonete infantil, neutro, dermatologicamente testado com formula 
hipoalérgica, 80 gramas. 

unidade 150 3,91 

12 SACOLA TAM. M - Sacola de bebê na cor branca ou bege, tamanho m. unidade 150 50,22 

13 TOALHA INFANTIL - Toalha de banho para bebe, com capuz, tamanho 70 x 90cm unidade 150 20,09 

14 
TROCADOR PARA BEBÊ - Medindo aproximadamente 45 x 80cm, tecido externo, 
100% algodão, tecido interno, manta 100% poliéster, forro em PVC. 

unidade 150 27,90 

LOTE 8 - MATERIAL DE INFORMÁTICA (CRAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND. QUANT V.UNIT 

1 
ADAPTADOR DE TOMADA - Adaptador Tomada Tipo "T" (BENJAMIN); contendo 4 
Tomadas; Amperagem: 10ª; Cor: Branco. 

unidade 05 8,37 

2 

APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM - Micro system com entrada USB, Bluetooth, 
Mídias de reprodução CD, CD-R/RW e MP3, Rádio FM, Memória para estações de 
rádio, Entrada para fone de ouvido, Controle de som, Menu de funções, Alimentação 
Energia Elétrica ou Pilhas, 110v, Potência RMS 200W, 12 meses de garantia, cor 
preto. 

unidade 01 948,60 

3 

CÂMERA FOTOGRÁFICA - Cabo USB; guia rápido; alça de mão; carregador CA/CC; 
bateria recarregável; cartão de memória SD 4GB; manual de instruções e certificado 
de garantia 12 meses, memória interna 16 mb, Resolução em Megapixels (MP) 16MP, 
Zoom Óptico 8x, Zoom Digital 4x, Monitor/Display LCD 2,7" TFT, Modos de cena Auto; 
paisagem; retrato; paisagem noturna; retrato noturno; alta sensibilidade; praia. Cor 
preto. 

unidade 01 4.352,40 

4 CD VIRGEM - CD – R virgem capacidade de 700MB/80 minutos. unidade 10 2,46 

5 

EXTENSÃO ELÉTRICA 15M - extensão elétrica c/ 5 tomadas; novo padrão, cordão de 
15 m; cordão certificado conforme NBT 13249; plugue e tomada certificados conforme 
ABNT NBR NM 60884-1 e NBR 14136; permite a conexão de 1 a 5 plugues de 2 polos 
(fase e neutro) simultaneamente, ideal para ser utilizado em escritórios e ambientes 
residenciais. 

unidade 01 50,22 

6 

FOGÃO 04 BOCAS - Fogão a gás tipo doméstico - fogão 04 bocas e forno 
autolimpante, 110 v – mesa de inox, grade fixa no forno com três regulagens de altura, 
puxador na porta do forno, corpo esmaltado cor branca, válvula de segurança no 
forno, capa traseira com fechamento total, acendedor elétrico e garantia de 12 meses 
ou superior a partir da entrega. 

unidade 01 2.064,60 

7 
HD EXTERNO (1TB) - HD Externo Portátil; - Capacidade: 1TB; - Conexão USB 3.0; - 
Alimentação: USB; - Garantia: 1 ano 

unidade 02 770,01 

8 
LIXEIRA 60 L - Capacidade 60 litros, com tampa basculante, corpo e tampa 
confeccionados de plástico, medindo: 60 cm (altura) x 48 cm (diâmetro) x 38 cm 
(profundidade). 

unidade 05 43,52 

9 
MICROFONE COM FIO - Microfone, com fio, unidirecional dinâmico, 110 V, padrão 
cardióide, resposta de frequência 15Hz~2.5kHz; housing: ABS com injeção de cor 
original, conector: XLR-M 3 pinos, com case para transporte. 

unidade 02 725,40 

10 
MICROFONE SEM FIO - Microfone sem fio, unidirecional dinâmico, 110 V, padrão 
super cardióide, resposta de frequência 70Hz~16KHz, com case para transporte. 

unidade 02 686,34 

11 PENDRIVE - PENDRIVE USB, 16 GB Inter 2.0, capacidade de armazenamento 16 unidade 05 81,47 
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GB, taxa de transferência de 5mb/s de leitura, 1.5mb/s de gravação, funções: 
armazenamento, reprodução e transferência de dados 

12 

TELEVISÃO LED 40” - Tela plana, 40 polegadas, LED, formato Widescreen - 16:9, 
Funções Auto Volume (AVL), Fone de Ouvido, Mudo, Relógio, SAP, Sleep, imagem 
Alta Definição Full HD, Resolução de Imagem1366 x 768 Pixel, Sistema de SomDolby 
Digital, Estéreo, Entradas HDMI2, Conexões USB, Entradas de Áudio/Vídeo RCA, RF, 
RGB (PC), VGA, Vídeo Componente, Vídeo Composto, Saídas de Áudio/Vídeo Digital 
Óptica, Voltagem Bivolt, , garantia de 12 meses. 

unidade 01 3.069,00 

13 TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER unidade 10 172,98 

LOTE 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (CRAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT V.UNIT 

01 

APONTADOR DE LÁPIS - Sem depósito, lâmina de aço temperado, com 
excelente fio de corte, sem ondulações ou deformações, com acabamento 
cromado. Alta resistência e ótima apontabilidade. Formato ergonômico. De 
primeira qualidade. 

unidade 10 4,02 

02 
BARBANTE CISAL - Corda de Sisal 100% Natural, diâmetros de 2 a 3mm de 
espessura oleado, rolo c/ aproximadamente 300 metros. 

unidade 20 17,30 

03 
BARBANTE DE ALGODÃO - Barbante nº8, 8 fios 10% algodão cru. 30 m 
embalado individualmente. 

unidade 12 11,05 

04 BASTÃO P/ COLA QUENTE - Basta de cola quente grossa, tamanho 11mm unidade 50 1,40 

05 BASTÃO P/ COLA QUENTE - Basta de cola fina, tamanho 7mm unidade 50 0,84 

06 

BORRACHA BICOLOR - Apagar tinta e lápis, azul (mais abrasiva, exige uma 
alta precisão na sua fabricação para que não rasgue o papel ou borre ao invés 
de apagar). Indicada para apagar caneta esferográfica, vermelha (aplicável para 
grafite). De primeira qualidade. 

caixa 03 1,40 

07 

CADERNO PARA DESENHO - Caderno de desenho, capa dura, espiral, 
contendo 96 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo de papel branco 
63g/m². Capa e contracapa revestida em papel couchê 115g/m² papelão 780g/m² 
e forro 120 g/m² com aplicação de plastificação polipropileno. Acabamento em 
espiral de 1mm. O caderno deverá conter na contra capa as informações de 
quantidades de folhas, tamanho e gramatura das folhas do miolo. 

unidade 20 13,39 

08 
CADERNO UNIVERSITARIO - Formato a4 10 materiais c/200 folhas flexível, 200 
folhas 

unidade 20 13,39 

09 
CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL - Corpo inteiriço, fabricado em 
plástico resistente incolor e transparente, ponta com esfera de tungstênio com 
escrita fina; carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe. 

caixa 10 61,38 

10 
CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA - Corpo inteiriço, fabricado em 
plástico resistente incolor e transparente, ponta com esfera de tungstênio com 
escrita fina; carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe. 

caixa 05 61,38 

11 CARTOLINA - Cartolina na Cor Branca, pacote com 50 folhas pacote 10 61,38 

12 
CLIPS 2/0 - Clips para papel fabricado em arame de aço com tratamento 
antiferrugem galvanizado, CX COM 100 UNIDADES. 

caixa 30 4,46 

13 
CLIPS 4/0 - Clips para papel fabricado em arame de aço com tratamento 
antiferrugem galvanizado, CX COM 50 UNIDADES. 

caixa 20 4,46 

14 
CLIPS 8/0 - Clips para papel fabricado em arame de aço com tratamento 
antiferrugem galvanizado, CX COM 25 UNIDADES. 

caixa 10 5,02 

15 
COLA BRANCA 90GR - Cola tipo escolar branca, lavável, atóxica, com bico 
dosificador e peso líquido de 90 gramas. Apresentação: CX c/ 12 unidades 

caixa 05 39,51 

16 
COLA DE ISOPOR 90G - Apresentação 90g cx c/ 12 unidades formula a base de 
água lavável não toxica fácil de usar. Composição polivinil acetato - PVA. Cor 
incolor aplicável isopor. 

caixa 05 70,31 

17 
CORRETIVO LIQUIDO - Corretivo a base d'água de boa qualidade, com 18ml 
(cada), multiuso com pincel aplicador, atóxico. 

unidade 10 3,24 

18 ENVELOPE MEDIO - Liso, na cor branca ou parda, Medindo 250 mm x 353 mm unidade 400 0,84 
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19 
ENVELOPE PEQUENO - Liso, na cor branca ou parda, Medindo 185 mm x 248 
mm 

unidade 300 0,50 

20 
ESTILETE GRANDE CX C/12 - Estilete simples para escritório, fabricado em 
corpo termoplástico, com trava e suporte. 

unidade 05 3,63 

21 
ESTILETE PEQUENO CX C/12 - Estilete simples para escritório, fabricado em 
corpo termoplástico, com trava e suporte. 

unidade 05 2,79 

22 
EXTRATOR DE GRAMPO - Extrator de grampos aço inoxidável resistente tipo 
espátula comprimento aproximado 145x17mm. 

unidade 10 7,81 

23 
FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 50M - Fita adesiva para 
empacotamento, com dimensões 12mmx50m, transparente. Pacote com 12 
unidades 

unidade 20 4,46 

24 
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50 - Fita adesiva para empacotamento, 
com dimensões 45mmx50m, transparente 

unidade 20 5,47 

25 FOLHA DE EVA - EVA liso, tamanho 40 x 95 cm. Cor: Amarelo folha 100 2,51 

26 FOLHA DE EVA - EVA liso, tamanho 40 x 95 cm. Cor: Vermelho folha 50 2,51 

27 FOLHA DE EVA - EVA liso, tamanho 40 x 95 cm. Cor: Verde folha 50 2,51 

28 FOLHA DE EVA - EVA liso, tamanho 40 x 95 cm. Cor: Azul folha 50 2,51 

29 FOLHA DE EVA - EVA liso, tamanho 40 x 95 cm. Cor: Rosa folha 50 2,51 

30 
GIZ DE CERA CX C/ 12UNID - Giz de cera grande, com doze cores atóxico 
formato redondo, CX com 12 unidades. 

caixa 30 6,58 

31 
GIZ DE CERA CX C/ 12UNID - Giz de cera pequeno, com doze cores atóxico 
formato redondo, CX com 12 unidades. 

caixa 30 3,91 

32 

GRAMPEADOR - Grampeador de mesa tamanho grande para grampo 26/6 tipos 
comum medindo aproximadamente 19,5 cm de comprimento x 6 cm altura x 4,5 
largura, com corpo fabricado em aço, cor preta. Depósito de grampos dotados de 
sistema de mola de aço em espiral com ação por compressão, possibilidade de 
fixador o grampo aberto ou fechado, base dotada de peça antiderrapante em 
plástico ou borracha, capacidade de grampear até 20 folhas de papel 75g/m² 

unidade 05 21,09 

33 
GRAMPEADOR DE PAREDE-ALTA PRESSÃO - Grampeador de impacto, para 
madeira tecido, tapeçaria, etc. c/ altura de 145mm X largura 30mm X 
comprimento 187mm c/ capacidade de 63 grampos. 

unidade 01 65,84 

34 
GRAMPO P/ GRAMPEADOR - Grampo p/ grampeador modelo 26/6, em aço 
galvanizado resistente a oxidação CX c/ 5.000 unidades. 

caixa 10 8,37 

35 GRAMPO PARA GRAMPEADOR ALTA PRESSÃO - Grampos tipo 13 de 8mm caixa 05 13,39 

36 ISOPOR 15 mm - Folha de isopor 15mm unidade 30 6,14 

37 ISOPOR 20 mm - Folha de isopor 15mm unidade 30 6,58 

38 
LAPIS DE COR GRANDE C/ 12 - Com pigmentos, aglutinantes, carga inerte 
ceras e madeira reflorestada, CX com 12 unidades, Cores sortidas. 

caixa 40 4,58 

39 
LAPIS DE COR PEQUENO C/ 12 - Com pigmentos, aglutinantes, carga inerte 
ceras e madeira reflorestada, CX com 12 unidades, Cores sortidas. 

caixa 30 2,90 

40 
LÁPIS N.02 CX C/ 144 UND - Revestido em madeira, formato cilíndrico, 
comprimento 175 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Lápis Preto 
Número 2, Flexível, Ultra Resistente. 

caixa 05 80,91 

41 
LIVRO DE ATA - Livro de ata cartonado, capa dura, medindo 300 X 205 mm, 
com 200 folhas numeradas. 

unidade 15 29,02 

42 

MARCADOR DE TEXTO - Caneta marca texto, cores variadas, ponta 
indeformável, tinta fluorescente a base de água, gravado no corpo a marca do 
fabricante, com ponta facetada para traços aproximados de 1 a 4 mm, que se 
fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, texto datilografado e 
impressos, embalagem com identificação do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. 

caixa 03 46,87 

43 
MASSA DE MODELAR C/12 BASTOES - Massa de modelar tam. Grande, CX 
com 12 cores sortidas, soft, macia, a base de amido carboidrato e cereais, 
atóxica, com data de validade não inferior a 12 meses. 

caixa 30 6,14 
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44 
MASSA DE MODELAR C/12 BASTOES - Massa de modelar tam. Pequeno, CX 
com 12 cores sortidas, soft, macia, a base de amido carboidrato e cereais, 
atóxica, com data de validade não inferior a 12 meses. 

caixa 30 3,91 

45 
PALITO PARA CHURRASCO - Palito para churrasco, material madeira, formato 
roliço, comprimento 23, pacote com 50 Und. 

pacote 40 4,74 

46 PAPEL 40 Kg folha 30 1,56 

47 
PAPEL A4 - Caixa com 10 unidades (resma) de 500(quinhentas folhas), alcalino, 
alta alvura, formato A-4, gramatura 75g/m2. 

caixa 30 301,32 

48 
PAPEL A4 COLORIDO - Pacote com 100 (cem folhas), alcalino, alta alvura, 
formato A-4, gramatura 75g/m2. 

resma 30 491,03 

49 PAPEL CAMURÇA - Papel cartão, tamanho 40x60cm, cor: Vermelho folha 15 1,34 

50 PAPEL CAMURÇA - Papel cartão, tamanho 40x60cm, cor: Azul folha 15 1,34 

51 PAPEL CAMURÇA - Papel cartão, tamanho 40x60cm, cor: Rosa folha 15 1,34 

52 PAPEL CAMURÇA - Papel cartão, tamanho 40x60cm, cor: Branco folha 15 1,34 

53 PAPEL CAMURÇA - Papel cartão, tamanho 40x60cm, cor: Amarelo folha 15 1,34 

54 PAPEL CARTÃO - Papel cartão liso, tamanho 50x70cm – 240g, cor: Amarelo folha 30 2,12 

55 PAPEL CARTÃO - Papel cartão liso, tamanho 50x70cm – 240g, cor: Preto folha 40 2,12 

56 PAPEL CARTÃO - Papel cartão liso, tamanho 50x70cm – 240g, cor:Vermelho folha 20 2,12 

57 PAPEL CARTÃO - Papel cartão liso, tamanho 50x70cm – 240g, cor: Rosa folha 30 2,12 

58 
PAPEL LAMINADO - Papel laminado impresso com cores vivas e de brilho 
intenso, cor: Prateado 

folha 30 1,67 

59 
PAPEL LAMINADO - Papel laminado impresso com cores vivas e de brilho 
intenso, cor: Vermelho 

folha 30 1,67 

60 
PAPEL LAMINADO - Papel laminado impresso com cores vivas e de brilho 
intenso, cor: Verde 

folha 30 1,67 

61 
PAPEL MICROONDULADO - Papel Micro Ondulado 50x80cm, tipo: liso. Cor: 
Amarelo 

folha 20 3,24 

62 
PAPEL MICROONDULADO - Papel Micro Ondulado 50x80cm, tipo: liso. Cor: 
Vermelho 

folha 20 3,24 

63 
PAPEL MICROONDULADO - Papel Micro Ondulado 50x80cm, tipo: liso. Cor: 
Rosa 

folha 20 3,24 

64 
PAPEL MICROONDULADO - Papel Micro Ondulado 50x80cm, tipo: liso. Cor: 
Prateado 

folha 20 3,24 

65 
PAPEL MICROONDULADO - Papel Micro Ondulado 50x80cm, tipo: Estampado. 
Diversas estampas. 

folha 20 3,24 

66 
PAPEL VERGÊ - Papel vergê, gramatura de 180 g/m2 medindo 210x297mm 
cada CX 50 folhas. Cor: Branco 

pacote 05 41,85 

67 
PAPEL VERGÊ - Papel vergê, gramatura de 180 g/m2 medindo 210x297mm 
cada CX 50 folhas. Cor: Verde 

pacote 05 41,85 

68 
PAPEL VERGÊ - Papel vergê, gramatura de 180 g/m2 medindo 210x297mm 
cada CX 50 folhas. Cor: Amarelo 

pacote 05 41,85 

69 
PAPEL VERGÊ -  Papel vergê, gramatura de 180 g/m2 medindo 210x297mm 
cada CX 50 folhas. Cor: Salmão 

pacote 05 41,85 

70 

PASTA AZ - COR PRETA - Pasta az - em papelão prensado, alavanca com 02 
argolas formato das guias em d com visor as ferragens devem ser antioxidantes, 
de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos. Deve conter barra de 
contenção de papeis em plástico resistente. Deve ser forrada com papel fantasia 
ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção, espessura 
da capa de 2mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm 
aproximadamente e diâmetro do arco em 45mm aproximadamente. 

unidade 20 17,86 

71 
PASTA PLASTICA C/ ELASTICO - Pasta com elástico, material polipropileno, 
transparente, espessura 0,60mm, tam. Ofício, medindo 335x235mm. 

unidade 30 2,79 

72 
PASTA SUSPENSA - Pasta suspensa tamanho ofício, material de papelão 
plastificada. 

unidade 200 2,51 
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73 PERCEVEJO - Percevejo niquelado, CX contendo 100 unid. caixa 10 4,46 

74 
PERFURADOR DE PAPEL - para realizar dois furos simultâneos. Fabricado em 
aço, dotado de alavanca e depósito plástico para resíduos de papel. capacidade 
para perfurar 100 folhas de papel 75g/m². 

unidade 02 94,86 

75 PILHA ALCALINA AA unidade 20 7,70 

76 
PINCEL ATOMICO AZUL - Pincel atômico, azul recarregável, tinta à base de 
álcool, ponta de feltro, espessura de escrita 2.0mm 4.5mm 8,0mm. 

caixa 05 56,92 

77 
PINCEL ATOMICO PRETO - Pincel atômico, preto recarregável, tinta à base de 
álcool, ponta de feltro, espessura de escrita 2.0mm 4.5mm 8,0mm. 

caixa 05 56,92 

78 
PINCEL Nº 1 - Pincel Escolar Chato Nº 1 Amarelo, cabo curto; composição: 
pônei – cor marrom; formato redondo. 

unidade 05 5,02 

79 
PINCEL Nº 2 - Pincel Escolar Chato Nº 2 Amarelo, cabo curto; composição: 
pônei – cor marrom; formato redondo. 

unidade 10 5,02 

80 
PINCEL Nº 3 - Pincel Escolar Chato Nº 3 Amarelo, cabo curto; composição: 
pônei – cor marrom; formato redondo. 

unidade 05 6,14 

81 
PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE - TAM G - Tamanho grande, 40 
volts 

unidade 05 25,67 

82 
PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE - TAM P - Tamanho pequeno, 40 
volts 

unidade 03 21,20 

83 
RÉGUA DE PLÁSTICO DE 30CM - Régua de plástico 30 cm, transparente, 
escala milimétrica e graduada em 30 cm, com aproximadamente 2 mm de 
espessura e 35 mm de largura. Pacote com 25 unidades 

unidade 05 2,12 

84 
RÉGUA DE PLÁSTICO DE 50CM - Régua de plástico 50 cm, transparente, 
escala milimétrica e graduada em 50 cm, com aproximadamente 2 mm de 
espessura e 35 mm de largura. Pacote com 25 unidades 

unidade 03 4,35 

85 
TESOURA EM AÇO INOX GRANDE - Tesoura para uso geral com lamina em 
aço inoxidável, tam. 21 cm com cabo anatômico em polipropileno. CX com 12 
unidades 

unidade 03 19,53 

86 
TESOURA ESCOLAR S/ PONTA - Tesoura para uso escolar com lamina em aço 
inoxidável, tam. 11,4 cm, sem ponta com cabo anatômico em polipropileno. 

unidade 10 4,74 

87 TINTA GUACHE - Tinta guache cores sortidas CX com 6 unidades. caixa 40 4,74 

88 
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - Tinta à base de água para carimbo, 
em embalagem de 28ml ou 30ml, cor preta, azul ou vermelha 

unidade 02 10,60 

89 
TNT AMARELO - Tecido TNT 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura, 
com gramatura aproximada de 45g/m, em cor amarelo. 

peça 01 200,88 

90 
TNT BRANCO - Tecido TNT 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura, 
com gramatura aproximada de 45g/m, em cor branca. 

peça 01 200,88 

91 
TNT ROSA - Tecido TNT 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura, com 
gramatura aproximada de 45g/m, em cor rosa. 

peça 01 200,88 

92 
TOALHA DE ROSTO - Toalha de rosto, grossa e felpuda, 100% algodão, em 
cores variadas, medindo 44 x 72cm 

unidade 20 13,39 

LOTE 18 - MATERIAL DE INFORMÁTICA (CREAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND. QUANT V.UNIT 

1 
ADAPTADOR DE TOMADA - Adaptador Tomada Tipo "T" (BENJAMIN); 
contendo 4 Tomadas; Amperagem: 10ª; Cor: Branco. 

unidade 05 8,37 

2 

APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM - Especificações: Micro system com 
entrada USB, Bluetooth, Mídias de reprodução CD, CD-R/RW e MP3, Rádio FM, 
Memória para estações de rádio, Entrada para fone de ouvido, Controle de som, 
Menu de funções, Alimentação Energia Elétrica ou Pilhas, 110v, Potência RMS 
200W, 12 meses de garantia, cor preto. 

unidade 01 9,49 

3 

CÂMERA FOTOGRÁFICA - cabo USB; guia rápido; alça de mão; carregador 
CA/CC; bateria recarregável; cartão de memória SD 4GB; manual de instruções 
e certificado de garantia 12 meses, memória interna 16 mb, Resolução em 
Megapixels (MP) 16MP, Zoom Óptico 8x, Zoom Digital 4x, Monitor/Display LCD 

unidade 01 4.352,40 
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2,7" TFT, Modos de cena Auto; paisagem; retrato; paisagem noturna; retrato 
noturno; alta sensibilidade; praia. Cor preto. 

4 CD VIRGEM - CD – R virgem capacidade de 700MB/80 minutos. unidade 05 2,46 

5 

EXTENSÃO ELÉTRICA 15M - Especificações: extensão elétrica c/ 5 tomadas; 
novo padrão, cordão de 15 m; cordão certificado conforme NBT 13249; plugue e 
tomada certificados conforme ABNT NBR NM 60884-1 e NBR 14136; permite a 
conexão de 1 a 5 plugues de 2 polos (fase e neutro) simultaneamente, ideal para 
ser utilizado em escritórios e ambientes residenciais. 

unidade 01 50,22 

6 
HD EXTERNO (1TB) - HD Externo Portátil; - Capacidade: 1TB; - Conexão USB 
3.0; - Alimentação: USB; - Garantia: 1 ano 

unidade 01 770,04 

7 
LIXEIRA 60 L - Especificações: capacidade 60 litros, com tampa basculante, 
corpo e tampa confeccionados de plástico, medindo: 60 cm (altura) x 48 cm 
(diâmetro) x 38 cm (profundidade). 

unidade 03 43,52 

8 
MICROFONE - Especificações: Microfone, com fio, unidirecional dinâmico, 110 
V, padrão cardióide, resposta de frequência 15Hz~2.5kHz; housing: ABS com 
injeção de cor original, conector: XLR-M 3 pinos, com case para transporte. 

unidade 01 725,40 

9 
MICROFONE SEM FIO - Especificações: Microfone sem fio, unidirecional 
dinâmico, 110 V, padrão super cardióide, resposta de frequência 70Hz~16KHz, 
com case para transporte. 

unidade 02 686,34 

10 
PENDRIVE - Especificações: PENDRIVE USB, 8 GB Inter 2.0, capacidade de 
armazenamento:8 GB, taxa de transferência: 5mb/s de leitura, 1.5mb/s de 
gravação, funções: armazenamento, reprodução e transferência de dados 

unidade 03 61,38 

11 

TELEVISÃO LED 40” - Especificações: Tela plana, 40 polegadas, LED, formato 
Widescreen - 16:9, Funções Auto Volume (AVL), Fone de Ouvido, Mudo, 
Relógio, SAP, Sleep, imagem Alta Definição Full HD, Resolução de Imagem1366 
x 768 Pixel, Sistema de SomDolby Digital, Estéreo, Entradas HDMI2, Conexões 
USB, Entradas de Áudio/Vídeo RCA, RF, RGB (PC), VGA, Vídeo Componente, 
Vídeo Composto, Saídas de Áudio/Vídeo Digital Óptica, Voltagem Bivolt, garantia 
de 12 meses. 

unidade 01 3.068,98 

12 TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER unidade 06 172,98 

LOTE 20 - MATERIAL PEDAGÓGICO (CREAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT. V.UNIT 

01 
BRINQUEDO INFANTIL: ALFABETO EDUCATIVO - Especificações: Alfabeto 
móvel em EVA, dimensão das letras 5 x 4 x 5 cm com 72 letras. 

unidade 02 63,50 

02 

BRINQUEDO INFANTIL: BLOCOS EDUCATIVO DE ENCAIXE - Especificação: 
Blocos educativos material de plástico tamanho, modelos e cores variadas com 
especificação de faixa etária na embalagem e certificação com selo de garantia 
do INMETRO. 

unidade 05 58,03 

03 
BRINQUEDO INFANTIL: BOLA DENTE DE LEITE - Especificações:Bola de 
borracha, tipo dente de leite, em borracha resistente. 

unidade 05 16,74 

04 
BRINQUEDO INFANTIL: BONECA - Especificações: boneca com corpo de 
garota, altura 33cm, cabelos compridos, olhos azuis, vestidos coloridos, em 
material emborrachado. 

unidade 10 42,41 

05 
BRINQUEDO INFANTIL: BONECO - Especificações: boneco Masculino, tema 
diversos. 

unidade 10 46,87 

06 
BRINQUEDO INFANTIL: CARRINHOS - Especificação: carrinhos material de 
plástico tamanho, modelos e cores variadas com especificação de faixa etária na 
embalagem e certificação com selo de garantia do INMETRO. 

unidade 10 27,90 

07 
BRINQUEDO INFANTIL: CUBO MÁGICO - Especificações: Cubo Mágico; 
Dimensões do Produto=5,5 X 5,5 X 5,5CM. 

unidade 05 16,74 

08 

BRINQUEDO INFANTIL: JOGO DE DAMAS - Especificações: Jogo de Damas 30 
x 30cm - Jogo, com tabuleiro confeccionado em M.D.F., pintado com fundo 
branco ultravioleta atóxico, com serigrafia azul ultravioleta atóxica formando 
casas claras e escuras, medindo 30 x 30 cm. 24 peças (12 peças claras e 12 
peças escuras) de plástico com 2,5cm de diâmetro. Embalagem: Saco plástico 

unidade 01 25,56 
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grampeado com solapa colorida em papel couchê. Produto com certificação do 
INMETRO. 

09 

BRINQUEDO INFANTIL: JOGO DE DOMINÓ EDUCATIVO - Especificação: 
brinquedos educativos e recreativos, domino diversos,28 peças em madeira tipo: 
dominó educativo – tema diversos material: composto por 28 peças de madeira 
embalagem: acondicionado em CX de madeira tipo estojo 

unidade 05 43,52 

10 

BRINQUEDO INFANTIL: JOGO EDUCATIVO DA MEMÓRIA - Especificações: 
brinquedos educativos e recreativos, jogo da memória, (números, letras e 
gravuras diversas), 40pç tipo: jogo da memória - material: em madeira, composto 
por 40 peças embalagem: acondicionado em embalagem apropriada 

unidade 05 51,34 

11 
BRINQUEDO INFANTIL: JOGO EDUCATIVO DE MONTAR - Especificações: 
Blocos de montar – Tema Diversos; Material / Composição: Madeira 

unidade 05 54,68 

12 
BRINQUEDO INFANTIL: PEGA VARETAS - Especificações: jogo de pega vareta 
colorido material: madeira, polipropileno cor: colorido acabamento: lixado, 
pontiagudo acondicionamento: tubetes de papelão. 

unidade 02 54,68 

13 

BRINQUEDO INFANTIL: QUEBRA- CABEÇA - Especificações: jogo de quebra 
cabeça, em papel cartão, jogos de 16, 25 e 49 peças; características matéria 
prima: papel cartão tema: diversos (números, letras e gravuras diversas); faixa 
etária: acima de 04 anos embalagem: CX de papelão, com selo de garantia do 
INMETRO medida da embalagem: aproximadamente (20,4 x 28,1 x 4,5)cm 

unidade 05 27,90 

14 
CDs EDUCATIVOS - Especificações: CDs educativos infantis, com temas 
diversos. 

unidade 10 39,07 

15 

KIT DE FANTOCHE 3D EM TECIDO - Especificação: dimensões aproximada do 
produto: 18x9x30cm, dimensões do produto com embalagem 20x11x32cm peso 
aproximado: 90g, itens inclusos; 04 fantoches, composição/material: feltro, 
embalagem plástica 

unidade 10 155,12 

16 LIVROS EDUCATIVOS - Especificações: livros infantis, temas diversos. jogo 02 11,05 

17 
PUFF INFANTIL - Especificação: Puff infantil dado grande em couro sintético 
colorido 45x45x45 pesando 1,5kg 

unidade 04 89,17 

18 
TAPETE EMBORRACHADO - Especificação: Tapete tipo Tatame em E.V.A com 
encaixe nas bordas, medindo 100x100x2 20cm 

unidade 02 203,11 

LOTE 21 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (CREAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT V.UNIT 

01 

APONTADOR DE LÁPIS - Especificações: sem depósito, lâmina de aço 
temperado, com excelente fio de corte, sem ondulações ou deformações, com 
acabamento cromado. Alta resistência e ótima apontabilidade. Formato 
ergonômico. De primeira qualidade. 

unidade 10 4,02 

02 
BARBANTE CISAL - Especificação: Corda de Sisal 100% Natural, diâmetros de 2 
a 3mm de espessura oleado, rolo c/ aproximadamente 300 metros. 

unidade 10 17,31 

03 
BARBANTE DE ALGODÃO - Especificação: barbante nº8, 8 fios 10% algodão cru. 
30 m embalado individualmente. 

unidade 10 11,05 

04 
BASTÃO P/ COLA QUENTE - Especificação: basta de cola quente grossa, 
tamanho 11mm 

unidade 50 1,40 

05 BASTÃO P/ COLA QUENTE - Especificação: basta de cola fina, tamanho 7mm unidade 50 0,84 

06 

BORRACHA BICOLOR - Especificações: apagar tinta e lápis, azul (mais abrasiva, 
exige uma alta precisão na sua fabricação para que não rasgue o papel ou borre 
ao invés de apagar). Indicada para apagar caneta esferográfica, vermelha 
(aplicável para grafite). De primeira qualidade. 

caixa 03 1,40 

07 

CADERNO PARA DESENHO - Especificações: Caderno de desenho, capa dura, 
espiral, contendo 96 fls. sem seda, formato 200mmx275mm, miolo de papel branco 
63g/m². Capa e contracapa revestida em papel couchê 115g/m² papelão 780g/m² e 
forro 120 g/m² com aplicação de plastificação polipropileno. Acabamento em 
espiral de 1mm. O caderno deverá conter na contra capa as informações de 
quantidades de folhas, tamanho e gramatura das folhas do miolo. 

unidade 10 13,39 

08 CADERNO UNIVERSITARIO - Especificação: formato a4 10 materiais c/200 folhas unidade 20 13,39 
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flexível, 200 folhas 

09 
CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL - Especificação: corpo inteiriço, 
fabricado em plástico resistente incolor e transparente, ponta com esfera de 
tungstênio com escrita fina; carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe. 

caixa 02 61,38 

10 
CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA - Especificação: corpo inteiriço, 
fabricado em plástico resistente incolor e transparente, ponta com esfera de 
tungstênio com escrita fina; carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe. 

caixa 02 61,39 

11 CARTOLINA - Especificação: Cartolina na Cor Branca, pacote com 50 folhas pacote 02 61,38 

12 
CLIPS 2/0 - Especificação: Clips para papel fabricado em arame de aço com 
tratamento antiferrugem galvanizado, CX COM 100 UNIDADES. 

caixa 30 4,46 

13 
CLIPS 4/0 - Especificação: Clips para papel fabricado em arame de aço com 
tratamento antiferrugem galvanizado, CX COM 50 UNIDADES. 

caixa 20 4,46 

14 
CLIPS 8/0 - Especificação: Clips para papel fabricado em arame de aço com 
tratamento antiferrugem galvanizado, CX COM 25 UNIDADES. 

caixa 10 5,03 

15 
COLA BRANCA 90GR - Especificação: Cola tipo escolar branca, lavável, atóxica, 
com bico dosificador e peso líquido de 90 gramas. Apresentação: CX c/ 12 
unidades 

caixa 02 39,51 

16 
COLA DE ISOPOR 90G - Especificação: apresentação 90g cx c/ 12 unidades 
formula a base de água lavável não toxica fácil de usar. Composição polivinil 
acetato - PVA. Cor incolor aplicável isopor. 

caixa 02 70,31 

17 
CORRETIVO LIQUIDO - Especificação: Corretivo a base d'água de boa qualidade, 
com 18ml (cada), multiuso com pincel aplicador, atóxico. 

unidade 10 3,24 

18 
ENVELOPE MEDIO - Especificação: liso, na cor branca ou parda,Medindo 250 mm 
x 353 mm 

unidade 300 0,84 

19 
ENVELOPE PEQUENO - Especificação: liso, na cor branca ou parda Medindo 185 
mm x 248 mm 

unidade 200 0,50 

20 
ESTILETE GRANDE CX C/12 - Especificação: Estilete simples para escritório, 
fabricado em corpo termoplástico, com trava e suporte. 

unidade 05 3,64 

21 
ESTILETE PEQUENO CX C/12 - Especificação: Estilete simples para escritório, 
fabricado em corpo termoplástico, com trava e suporte. 

unidade 05 2,79 

22 
EXTRATOR DE GRAMPO - Especificação: extrator de grampos aço inoxidável 
resistente tipo espátula comprimento aproximado 145x17mm. 

unidade 05 7,81 

23 
FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM X 50M - Especificação: Fita adesiva 
para empacotamento, com dimensões 12mmx50m, transparente, Pacote com 12 
unidades. 

unidade 10 4,46 

24 
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50 - Especificação: Fita adesiva para 
empacotamento, com dimensões 45mmx50m, transparente 

unidade 20 5,47 

25 FOLHA DE EVA  - Especificação: EVA liso, tamanho 40 x 95 cm. Cor: Amarelo folha 40 2,51 

26 FOLHA DE EVA - Especificação: EVA liso, tamanho 40 x 95 cm. Cor: Vermelho folha 20 2,51 

27 FOLHA DE EVA - Especificação: EVA liso, tamanho 40 x 95 cm. Cor: Verde folha 20 2,51 

28 FOLHA DE EVA - Especificação: EVA liso, tamanho 40 x 95 cm. Cor: Azul folha 20 2,51 

29 FOLHA DE EVA - Especificação: EVA liso, tamanho 40 x 95 cm. Cor: Rosa folha 20 2,51 

30 
GIZ DE CERA CX C/ 12UNID - Especificação: Giz de cera grande, com doze cores 
atóxico formato redondo, CX com 12 unidades. 

caixa 30 6,58 

31 
GIZ DE CERA CX C/ 12UNID - Especificação: Giz de cera pequeno, com doze 
cores atóxico formato redondo, CX com 12 unidades. 

caixa 30 3,91 

32 

GRAMPEADOR - Especificação: grampeador de mesa tamanho grande para 
grampo 26/6 tipos comum medindo aproximadamente 19,5 cm de comprimento x 6 
cm altura x 4,5 largura, com corpo fabricado em aço, cor preta. Depósito de 
grampos dotados de sistema de mola de aço em espiral com ação por 
compressão, possibilidade de fixador o grampo aberto ou fechado, base dotada de 
peça antiderrapante em plástico ou borracha, capacidade de grampear até 20 
folhas de papel 75g/m² 

unidade 05 21,06 

33 GRAMPEADOR DE PAREDE-ALTA PRESSÃO - Especificação: grampeador de unidade 01 65,80 
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impacto, para madeira tecido, tapeçaria, etc. c/ altura de 145mm X largura 30mm X 
comprimento 187mm c/ capacidade de 63 grampos. 

34 
GRAMPO P/ GRAMPEADOR - Especificação: grampo p/ grampeador modelo 26/6, 
em aço galvanizado resistente a oxidação CX c/ 5.000 unidades. 

caixa 10 8,37 

35 
GRAMPO PARA GRAMPEADOR ALTA PRESSÃO - Especificação: grampos tipo 
13 de 8mm 

caixa 05 13,30 

36 ISOPOR 15 mm - Especificações: Folha de isopor 15mm unidade 10 6,14 

37 ISOPOR 20 mm - Especificações: Folha de isopor 15mm unidade 10 6,58 

38 
LAPIS DE COR GRANDE C/ 12 - Especificação: Com pigmentos, aglutinantes, 
carga inerte ceras e madeira reflorestada, CX com 12 unidades, Cores sortidas. 

caixa 40 4,58 

39 
LAPIS DE COR PEQUENO C/ 12 - Especificação: Com pigmentos, aglutinantes, 
carga inerte ceras e madeira reflorestada, CX com 12 unidades, Cores sortidas. 

caixa 30 2,90 

40 
LÁPIS N.02 CX C/ 144 UND - Especificação: Revestido em madeira, formato 
cilíndrico, comprimento 175 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Lápis 
Preto Número 2, Flexível, Ultra Resistente. 

caixa 02 80,91 

41 
LIVRO DE ATA - Especificação: Livro de ata cartonado, capa dura, medindo 300 X 
205 mm, com 200 folhas numeradas. Pacote com 05 unidades 

unidade 15 29,02 

42 

MARCADOR DE TEXTO - Especificação: Caneta marca texto, cores variadas, 
ponta indeformável, tinta fluorescente a base de água, gravado no corpo a marca 
do fabricante, com ponta facetada para traços aproximados de 1 a 4 mm, que se 
fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, texto datilografado e impressos, 
embalagem com identificação do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. 

caixa 03 46,87 

43 
MASSA DE MODELAR C/12 BASTOES - Especificação: Massa de modelar tam. 
Grande, CX com 12 cores sortidas, soft, macia, a base de amido carboidrato e 
cereais, atóxica, com data de validade não inferior a 12 meses. 

caixa 30 6,14 

44 
MASSA DE MODELAR C/12 BASTOES - Especificação: Massa de modelar tam. 
Pequeno, CX com 12 cores sortidas, soft, macia, a base de amido carboidrato e 
cereais, atóxica, com data de validade não inferior a 12 meses. 

caixa 30 3,91 

45 
PALITO PARA CHURRASCO - Especificações: palito para churrasco, material 
madeira, formato roliço, comprimento 23, pacote com 50 Und. 

pacote 40 4,74 

46 PAPEL 40 Kg folha 20 1,56 

47 
PAPEL A4 - Especificação: CX com 10unidades (resma) de 500(quinhentas 
folhas), alcalino, alta alvura, formato A-4, gramatura 75g/m2. 

pacote 30 30,13 

48 
PAPEL A4 COLORIDO - Especificação: pacote com 100 (cem folhas), alcalino, alta 
alvura, formato A-4, gramatura 75g/m2. 

pacote 10 49,10 

49 
PAPEL CAMURÇA - Especificação: papel cartão, tamanho 40x60cm, cor: 
Vermelho 

folha 15 1,34 

50 PAPEL CAMURÇA - Especificação: papel cartão, tamanho 40x60cm, cor: Azul folha 15 1,34 

51 PAPEL CAMURÇA - Especificação: papel cartão, tamanho 40x60cm, cor: Rosa folha 15 1,34 

52 PAPEL CAMURÇA - Especificação: papel cartão, tamanho 40x60cm, cor: Branco folha 15 1,34 

53 PAPEL CAMURÇA - Especificação: papel cartão, tamanho 40x60cm, cor: Amarelo folha 15 1,34 

54 
PAPEL CARTÃO - Especificação: papel cartão liso, tamanho 50x70cm – 240g, cor: 
Amarelo 

folha 30 2,12 

55 
PAPEL CARTÃO - Especificação: papel cartão liso, tamanho 50x70cm – 240g, cor: 
Preto 

folha 40 2,12 

56 
PAPEL CARTÃO - Especificação: papel cartão liso, tamanho 50x70cm – 240g, cor: 
Vermelho 

folha 20 2,12 

57 
PAPEL CARTÃO - Especificação: papel cartão liso, tamanho 50x70cm – 240g, cor: 
Rosa 

folha 30 2,12 

58 
PAPEL LAMINADO - Especificação: Papel laminado impresso com cores vivas e 
de brilho intenso, cor: Prateado 

folha 30 1,67 

59 
PAPEL LAMINADO - Especificação: Papel laminado impresso com cores vivas e 
de brilho intenso, cor: Vermelho 

folha 30 1,67 
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60 
PAPEL LAMINADO - Especificação: Papel laminado impresso com cores vivas e 
de brilho intenso, cor: Verde 

folha 30 1,67 

61 
PAPEL MICROONDULADO - Especificação: Papel Micro Ondulado 50x80cm, tipo: 
liso. Cor: Amarelo 

folha 20 3,24 

62 
PAPEL MICROONDULADO - Especificação: Papel Micro Ondulado 50x80cm, tipo: 
liso. Cor: Vermelho 

folha 20 3,24 

63 
PAPEL MICROONDULADO - Especificação: Papel Micro Ondulado 50x80cm, tipo: 
liso. Cor: Rosa 

folha 20 3,24 

64 
PAPEL MICROONDULADO - Especificação: Papel Micro Ondulado 50x80cm, tipo: 
liso. Cor: Prateado 

folha 20 3,24 

65 
PAPEL MICROONDULADO - Especificação: Papel Micro Ondulado 50x80cm, tipo: 
Estampado. Diversas estampas. 

folha 20 3,24 

66 
PAPEL VERGÊ - Especificação: papel vergê, gramatura de 180 g/m2 medindo 
210x297mm cada CX 50 folhas. Cor: Branco 

pacote 05 41,85 

67 
PAPEL VERGÊ - Especificação: papel vergê, gramatura de 180 g/m2 medindo 
210x297mm cada CX 50 folhas. Cor: Verde 

pacote 05 41,85 

68 
PAPEL VERGÊ - Especificação: papel vergê, gramatura de 180 g/m2 medindo 
210x297mm cada CX 50 folhas. Cor: Amarelo 

pacote 05 41,85 

69 
PAPEL VERGÊ - Especificação: papel vergê, gramatura de 180 g/m2 medindo 
210x297mm cada CX 50 folhas. Cor: Salmão 

pacote 05 41,85 

70 

PASTA AZ - COR PRETA - Especificação: pasta az - em papelão prensado, 
alavanca com 02 argolas formato das guias em d com visor as ferragens devem 
ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos. Deve 
conter barra de contenção de papeis em plástico resistente. Deve ser forrada com 
papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por 
fricção, espessura da capa de 2mm aproximadamente, distância entre as guias de 
80mm aproximadamente e diâmetro do arco em 45mm aproximadamente. 

unidade 20 17,86 

71 
PASTA PLASTICA C/ ELASTICO - Especificações: Pasta com elástico, material 
polipropileno, transparente, espessura 0,60mm, tam. Ofício, medindo 335x235mm. 

unidade 30 2,79 

72 
PASTA SUSPENSA - Especificações: pasta suspensa tamanho ofício, material de 
papelão plastificada. 

unidade 60 2,51 

73 PERCEVEJO - Especificação: Percevejo niquelado, CX contendo 100 unid. caixa 10 4,46 

74 
PERFURADOR DE PAPEL - Especificações: para realizar dois furos simultâneos. 
Fabricado em aço, dotado de alavanca e depósito plástico para resíduos de papel. 
capacidade para perfurar 100 folhas de papel 75g/m². 

unidade 02 94,86 

75 PILHA ALCALINA AA unidade 20 7,70 

76 
PINCEL ATOMICO AZUL - Especificação: pincel atômico, azul recarregável, tinta à 
base de álcool, ponta de feltro, espessura de escrita 2.0mm 4.5mm 8,0mm. 

unidade 03 4,74 

77 
PINCEL ATOMICO PRETO - Especificação: pincel atômico, azul recarregável, tinta 
à base de álcool, ponta de feltro, espessura de escrita 2.0mm 4.5mm 8,0mm. 

unidade 03 4,74 

78 
PINCEL Nº 1 - Especificações: Pincel Escolar Chato Nº 1 Amarelo, cabo curto; 
composição: pônei – cor marrom; formato redondo. 

unidade 05 5,02 

79 
PINCEL Nº 2 - Especificações: Pincel Escolar Chato Nº 2 Amarelo, cabo curto; 
composição: pônei – cor marrom; formato redondo. 

unidade 10 5,02 

80 
PINCEL Nº 3 - Especificações: Pincel Escolar Chato Nº 3 Amarelo, cabo curto; 
composição: pônei – cor marrom; formato redondo. 

unidade 05 6,14 

81 
PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE - TAM G - Especificação: Tamanho 
grande, 40 volts 

unidade 03 25,67 

82 
PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE - TAM P - Especificação: Tamanho 
pequeno, 40 volts 

unidade 03 21,20 

83 
RÉGUA DE PLÁSTICO DE 30CM - Especificação: Régua de plástico 30 cm, 
transparente, escala milimétrica e graduada em 30 cm, com aproximadamente 2 
mm de espessura e 35 mm de largura. Pacote com 25 unidades 

unidade 05 2,12 

84 RÉGUA DE PLÁSTICO DE 50CM - Especificação: Régua de plástico 50 cm, unidade 03 4,35 
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transparente, escala milimétrica e graduada em 50 cm, com aproximadamente 2 
mm de espessura e 35 mm de largura. Pacote com 25 unidades 

85 
TESOURA EM AÇO INOX GRANDE - Especificação: tesoura para uso geral com 
lamina em aço inoxidável, tam. 21 cm com cabo anatômico em polipropileno. CX 
com 12 unidades 

unidade 03 19,53 

86 
TESOURA ESCOLAR S/ PONTA - Especificação: tesoura para uso escolar com 
lamina em aço inoxidável, tam. 11,4 cm, sem ponta com cabo anatômico em 
polipropileno. 

unidade 10 4,74 

87 TINTA GUACHE - Especificação: Tinta guache cores sortidas CX com 6 unidades. caixa 40 4,74 

88 
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - Especificações: Tinta à base de água 
para carimbo, em embalagem de 28ml ou 30ml, cor preta, azul ou vermelha 

unidade 02 10,60 

89 
TNT AMARELO - Especificações: tecido TNT 100% polipropileno, medindo 140 cm 
de largura, com gramatura aproximada de 45g/m, em cor amarelo. 

peça 01 200,88 

90 
TNT BRANCO - Especificações: tecido TNT 100% polipropileno, medindo 140 cm 
de largura, com gramatura aproximada de 45g/m, em cor branca. 

peça 01 200,88 

91 
TNT ROSA - Especificações: tecido TNT 100% polipropileno, medindo 140 cm de 
largura, com gramatura aproximada de 45g/m, em cor rosa. 

peça 01 200,88 

92 
TOALHA DE ROSTO - Especificações: toalha de rosto, grossa e felpuda, 100% 
algodão, em cores variadas, medindo 44 x 72cm 

unidade 02 13,39 

LOTE 25 - MATERIAL PARA COPA/COZINHA (CREAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT. V.UNIT 

01 
BACIA 13,5L - Especificações: bacia plástica, em material virgem de primeira 
qualidade, modelo canelada, reforçada, 165x400mm, capacidade 13,5 litros. 

unidade 03 24,55 

02 
BALDE PLÁSTICO 12 L - Especificações: balde plástico, em material virgem de 
primeira qualidade, resistente, capacidade 12 litros com alça 

unidade 04 13,39 

03 
BALDE PLÁSTICO 20 L - Especificações: balde plástico, em material virgem de 
primeira qualidade, resistente, capacidade 20 litros com alça 

unidade 03 17,86 

04 

COADOR - Especificações: coador de flanela para café tam. grande 
material(is):flanela lisa e cordão 8 fios, 100% algodão. Característica(s):composto 
de duas partes iguais, com extremidades superiores retas e inferiores em forma 
circular, unidas por costura à máquina e chuleadas em overloque; boca com 
bainha costurada à máquina, dobrada para a face interna do coador, chuleada em 
overloque e dispondo de abertura (interrupção da costura da bainha), mosqueada, 
medindo 15 mm, situada na altura de uma das costuras laterais, destinada à 
introdução de cordão para ajustamento; cordão medindo 1 m de comprimento, 
inserido na bainha, com ´sobras´ de tamanhos equivalentes; conforme foto anexa. 
Medida(s):600 mm x 300 mm x 450 mm, de circunferência do bocal x largura x 
altura, com variação de até 5%. Cor(es):branca. Acondicionamento: embalagem 
original de fábrica, com identificação e quantidade do material. 

unidade 08 22,32 

05 
COLHER - Especificações: colher de mesa em inox, com espessura mínima de 1,0 
mm, comprimento mínimo 19cm, cabo em inox, primeira linha. 

unidade 30 5,02 

06 
COLHER GRANDE - Especificações: colher, material corpo polipropileno, material 
cabo aço inoxidável, aplicação caldeirão, comprimento 80 cm 

unidade 02 24,55 

07 

CONCHA 60 cm - Especificações: comprimento: 60 cm, espessura 2,5mm. 
Capacidade 200 ml, diâmetro 11 cm. Tipo do aço: aisi 304 ou 430, monobloco, 
única peça. o produto deve atender as normas técnicas de referência, relativa à 
fabricação de utensílios de inox. 

unidade 01 30,13 

08 
COPO 200ml - Especificações: copo de vidro tradicional, modelo americano, 
transparente, vidro canelado, capacidade 200ml. 

unidade 06 4,46 

09 
FACA - Especificações: faca de mesa em inox, com espessura mínima de 1,0 mm, 
comprimento mínimo 19cm, cabo em inox, primeira linha. 

unidade 30 3,35 

10 
FACA PARA COZINHA - Especificações: faca manual para cozinha; em aço inox 
SANDIVIK (12C27) (açougueiro); medindo no mínimo 12”; com espessura mínima 
de 3 mm; cabo em polipropileno. 

unidade 01 16,74 
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11 
FORMA PARA BOLO nº 01 - Especificações: assadeira retangular de alumínio, 
tipo hotel nº. 1; 70 x 50 cm 

unidade 01 43,52 

12 
FORMAS PARA BOLO nº 06 - Especificações: assadeira retangular de alumínio, 
tipo hotel nº. 6; 70 x 50 cm 

unidade 01 54,68 

13 FRIGIDEIRA - Especificações: frigideira em alumínio com 36cm de diâmetro. unidade 01 72,54 

14 
GARFO - Especificações: garfo de mesa em inox, com espessura mínima de 1,0 
mm, comprimento mínimo 19cm, cabo em inox, primeira linha. 

unidade 30 3,35 

15 

GARRAFA TÉRMICA - Especificações: Garrafa térmica 10 litro, para líquidos frios 
e quentes, material em aço inoxidável interno, sem ampola de vidro, válvula de 
abertura inteligente, com direcionamento do fluxo do líquido, com capacidade para 
10.000 ml. Com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

unidade 02 150,66 

16 
GARRAFA TÉRMICA 1L - Especificações: garrafa térmica para líquidos quentes, 
corpo em inox, ampola interna para conservação do líquido em vidro térmico, bico 
anti pingo, capacidade de 1 litros 

unidade 02 27,90 

17 
GUARDANAPOS DE PANO - Especificações: guardanapo de pano, tipo tecido 
gabardine, cor branca, comprimento 40 cm, largura 40 cm 

unidade 15 5,47 

18 
ISOPOR DE 40 LITROS - Especificação: CX isopor de 80 litros - espessura 
mínima das paredes 6 cm; dimensões externas aproximadas 51,5x36,5,3x40cm, 
com dreno. 

unidade 01 50,22 

19 
ISOPOR DE 80 LITROS - Especificação: CX isopor de 80 litros - espessura 
mínima das paredes 6 cm; dimensões externas aproximadas 74,1x55,3x34,0, com 
dreno 

unidade 01 100,44 

20 
JARRA PARA SUCO 2L - Especificações: jarras para suco 2 litros - material toda 
em aço inox tampa em aço inox alça em inox polimento de alto brilho capacidade 
para 2 litros formato cilíndrico 

unidade 02 43,52 

21 

JOGO DE PANELA COM 7 PEÇAS - Especificações: Jogo de panelas 7 peças, 
revestimentos interno e externo em antiaderente Starflon, devido aos 
revestimentos antiaderente os alimentos não grudam, proporcionando facilidade na 
limpeza, proporcionam um cozimento rápido e uniforme, tampas de vidro 
temperado com bordas de aço inox, podem ser utilizadas em fogão a gás, elétrico 
e vitrocerâmico, podem ir à máquina de lavar louças. Quantidade de peças: 07, 
Material: Alumínio, revestimento interno e externo: Antiaderente Starflon, Conteúdo 
da embalagem: 02 Caçarolas com tampa, 02 Panelas com tampa, 02 Frigideiras, 
01 Leiteira, Adicionais: tampas de vidro temperado com bordas de aço inox. Cabos 
e alças de baquelite antitérmico e pegadores de nylon 

unidade 01 351,54 

22 
JOGO PARA MANTIMENTOS - Especificações: jogo de mantimentos material 
Plástico, composto de 5 peças (potes) tamanhos 22cm, 20cm, 18cm, 16cm, 14cm 
de diâmetro. 

unidade 02 103,79 

23 

LAMPADAS FLUORESCENTES - Especificações: lâmpada fluorescente compacta 
tipo espiral 23, 24 ou 25w, e27, 220v, temperatura de cor de 5000 até 6500k, irc 
maior ou igual a 80%, vida mediana mínima 6000 horas, fluxo luminoso mínimo 
1450lm, selo PROCEL. 

unidade 10 58,59 

24 
PÁ DE LIXO - Especificações: pá coletora lixo, material coletor plástico, material 
cabo madeira, comprimento cabo 80 cm, comprimento 20 cm, largura 18 cm, 
aplicação limpeza, características adicionais cabo revestido em plástico 

unidade 02 11,05 

25 
PANELA DE PRESSÃO 07 L - Especificações: panela de pressão, modelo 
doméstico, em alumínio especial polido, tampa com fechamento interno, 
capacidade 7 litros, produto de primeira linha, aprovado pelo INMETRO. 

unidade 01 104,90 

26 
PRATOS DE VIDRO - Especificação: prato raso de vidro, com diâmetro de 25cm, 
de primeira linha 

unidade 06 5,47 

27 
TÁBUA PARA CORTAR MANTIMENTOS - Especificações: tábua para cortar 
carnes, em polietileno, na cor branca, com bordas arredondadas. 
Tamanho:1,5x30x50cm 

unidade 01 88,16 

28 XÍCARA PARA CAFÉ - Especificações: xícaras para café, com pires, unidade 06 16,63 
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confeccionados em porcelana branca, paredes lisas sem deformidades, sem 
pinturas, formato cilíndrico, capacidade de, aproximadamente, 60ml. 

29 

FOGÃO 04 BOCAS - Fogão a gás tipo doméstico - fogão 04 bocas e forno 
autolimpante, 110 v – mesa de inox, grade fixa no forno com três regulagens de 
altura, puxador na porta do forno, corpo esmaltado cor branca, válvula de 
segurança no forno, capa traseira com fechamento total, acendedor elétrico e 
garantia de 12 meses ou superior a partir da entrega. 

unidade 01 2.064,54 

LOTE 27 - MATERIAL DE HIGIENE & LIMPEZA (CREAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT V.UNIT 

01 

AGUA SANITÁRIA 2L - Especificações: água sanitária, composição química 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, 
classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso 
molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor amarela esverdeada bastante 
fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo comum. 

caixa 10 41,85 

02 
ALCOOL 70% - Especificações: álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 
70%_(70¨gl), apresentação líquido 

unidade 40 9,49 

03 
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - Especificações: assento vaso sanitário, 
material plástico, cor branca 

unidade 01 50,22 

04 

DESINFETANTE 1 L - Especificações: desinfetante, composição à base de 
quaternário de amônio, princípio ativo cloreto 
alquildimetilbenzilamônio+tensioativos, teor ativo solução concentrada, teor ativo 
em torno de 50%, forma física solução aquosa, característica adicional com aroma 

caixa 08 53,01 

05 

DESODORIZADOR DE AR - Especificação: em spray, com no mínimo de 360 ml, a 
base de triotileno glicol, essências variadas. Com registro ou notificação do 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de fabricação 
estampada no rotulo do produto. 

caixa 05 160,70 

06 

DETERGENTE LÍQUIDO - Especificações: detergente líquido de 500 ml - princípio 
ativo linear benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica 
tenso ativos> aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante 
espessante, fragrâncias e outras substancias químicas ´permitidas. Valor do PH 
entre 6 a 8, solução de 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, com 
validade de 2 anos, embalagem: frasco com 500 ml. 

unidade 50 2,90 

07 
ESCOVA DE LIMPEZA PARA VASO SANITÁRIO - Especificação: escova para 
limpeza de vaso sanitário, de plástico rígido, cerdas em nylon, com cabo plástico 
de aproximadamente 28 cm. 

unidade 05 7,81 

08 
ESCOVÃO DE PLÁSTICO - Especificações: escova limpeza geral, material corpo 
madeira, material cerdas nylon, características adicionais com suporte, 
comprimento 1,20m. 

unidade 15 11,05 

09 

ESCOVINHA PARA LIMPEZA GERAL - Especificações: escova de mão, 
autoclavalável, cerdas firmes, enfileiradas para facilitar a limpeza, formato 
anatômico que enCX na palma da mão, comprimento 104mm. Área escovante 
comprimento 95mm, largura 28mm 

unidade 05 6,70 

10 
ESPANADOR - Especificações: espanador sintético espanador nylon, cabo de 
madeira, comprimento do cabo 30cm 

unidade 05 20,09 

11 ESPONJA DE AÇO - Especificação: Lã de aço (Nº 8), pacote C/8 unidades cada. unidade 30 2,79 

12 ESPONJA DE LAVAR LOUÇA - Especificação: dupla face (multiuso) unidade 30 1,67 

13 
FLANELA PARA LIMPEZA - Especificação: 100% algodão, cor amarela ou similar, 
média 30x50. 

unidade 30 4,35 

14 

FÓSFORO - Especificações: material madeira, aplicação cozinha, capacidade 40 
palitos, com superfície de acendimento, CX com rótulo contendo as seguintes 
informações: nome e endereço do fabricante, instruções de uso, selo de registro do 
INMETRO e INOR, aviso “manter fora de alcance das crianças”. Produto de 1ª 
linha. 

maço 10 5,02 

15 
INSETICIDA - Especificação: aerossol, multiuso, eficaz contra moscas, mosquitos, 
pernilongos, formigas, baratas e mosquito da dengue, embalagem com 300 ml. 

caixa 05 164,05 
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Com registro ou notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de 
uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto. 

16 
LIMPA ALUMÍNIO - Especificação: embalagem plástica com 500 ml. Com registro 
ou notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de 
fabricação estampada no rotulo do produto. 

unidade 20 3,24 

17 
LIMPA PEDRA CONCENTRADO - Especificação: limpa pedras - para remoção de 
limo, lodo, ferrugens e incrustações; composto de tenso ativo aniônico, mistura 
ácida, conservante; pigmento e veículo aquoso. Capacidade: 5 litros cada. 

unidade 30 17,74 

18 
PANO DE CHÃO - Especificação: 100% algodão, alvejado, alta absorção medindo 
no mínimo 40x70cm. 

unidade 40 7,25 

19 

PASTILHA (Pedra) SANITÁRIA - Especificação: com aproximadamente 35 g, com 
suporte plástico, em CX individual, com aromas diversos. Com registro ou 
notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de 
fabricação estampada no rotulo do produto. 

caixa 05 40,18 

20 RODO - Especificação: base plástica 40 cm com cabo, diversas cores. unidade 20 10,04 

21 SABÃO EM BARRA - Especificações: Sabão em barra com 200g, glicerinado. caixa 10 72,54 

22 
SABÃO EM PÓ - Especificação: embalagem de 1 kg CX de papelão ou Sache. 
Com registro ou notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de 
uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto. 

caixa 10 9,93 

23 
SODA CÁUSTICA - Especificação: granulada, embalagem de 300 g, Com registro 
ou notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de 
fabricação estampada no rotulo do produto. 

caixa 02 100,65 

24 
VASSORA PIAÇAVA - Especificação: n° 05, base madeira revestida com folha de 
flandres, com cabo de madeira plastificado. 

unidade 30 7,70 

LOTE 32 – MATERIAL DE EXPEDIENTE (SCFV) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT V.UNIT 

01 
APONTADOR COM DEPOSITO, TAM: G - Especificação: apontador com deposito - 
CX com 24 unidades. 

unidad
e 

10 4,02 

02 

ARQUIVO AZ - Lombo largo, tipo ofício, papelão prensado, na cor preta, medindo 350 
mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 80 mm de largura, com 
bolsa plástica transparente para identificação com etiqueta inclusa, com ferragem tipo 
alavanca e compressor em metal cromado, não oxidável, com orifício redondo na 
lombada, com ponteiras metálicas na parte inferior da pasta 

unidad
e 

25 14,51 

03 
BARBANTE DE ALGODÃO - Especificação: barbante nº8, 8 fios 10% algodão cru. 30 
m embalado individualmente. 

unidad
e 

30 11,05 

04 BARBANTE - BARBANTE, NOME BARBANTE DE NYLON 
unidad

e 
30 18,97 

05 BARBANTE - BARBANTE, NOME BARBANTE FIDILHO (PLÁSTICO) 
unidad

e 
30 18,97 

06 BORRACHA - DUAS CORES caixa 10 39,06 

07 
BORRACHA PLÁSTICA -  A pagadora de escrita, na cor branca ou colorida macia, 
com cinta plástica, tamanho 42 mm de comprimento x 21 mm de largura x 11mm. 

caixa 01 52,45 

08 

BRINQUEDO EM GERAL - BRINQUEDO EDUCATIVO - JOGO MEMOMIX JOGO DE 
MEMORIA Aplicação: Estimula a discriminação, a memória, atenção visual e a leitura. 
Características: Jogo da memória de palavras, com pares em que uma das palavras 
está escrita espelhada (para o leitor ser capaz de ler qualquer palavra em qualquer 
direção). E cada palavra do par está escrita com fontes, cores, direção, tamanho e 
separação diferentes relacionadas ao vestuário. Acondicionado em embalagem 
apropriada. Idade: a partir de 7 anos; Com selo de garantia do INMETRO. (DMP - 
301400001739) 

unidad
e 

20 21,20 

09 
BRINQUEDO EM GERAL - BRINQUEDO EDUCATIVO - CX ENCX BRINQUEDO DE 
ENCAIXE PARA ESTIMULAR A COORDENAÇÃO MOTORA FINA. (DMP - 
301400001680) 

unidad
e 

10 21,20 

10 CANETA ESFEROGRÁFICA -  Azul, corpo plástico cristal transparente, sextavado caixa 03 61,38 
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com orifício na lateral, nome do fabricante impresso no corpo da caneta, tampa 
antiasfixiante na cor da tinta, ponta de latão, esfera de tungstênio, tinta à base de 
corantes orgânicos e solventes, carga completa, com capacidade para escrita 
contínua, sem borrões e falhas até o final da carga, escrita média, aprovada pelo 
INMETRO. 

11 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Preta, corpo plástico cristal transparente, sextavado 
com orifício na lateral, nome do fabricante impresso no corpo da caneta, tampa 
antiasfixiante na cor da tinta, ponta de latão, esfera de tungstênio, tinta à base de 
corantes orgânicos e solventes, carga completa, com capacidade para escrita 
contínua, sem borrões e falhas até o final da carga, escrita média, aprovada pelo 
INMETRO. 

caixa 03 61,38 

12 CANETAS HIDROCOR (12 CORES) caixa 20 7,25 

13 
CARTOLINA COLORIDA CORES DIVERSAS - (Laranja, Marrom, Preto, Rosa, Etc) – 
Pct C/ 20 UM 

pacote 10 27,90 

14 
COLA BRANCA 40GR - Cola tipo escolar branca, lavável, atóxica, com bico 
dosificador e peso líquido de 40 gramas. 

caixa 10 27,90 

15 COLA DE ISOPOR – embalagem com 35 g. caixa 60 36,85 

16 
CORRETIVO LÍQUIDO - Corretivo líquido, material base d´água- secagem rápida, 
apresentação frasco, aplicação papel comum ml, volume 18 ml 

caixa 05 3,24 

17 
ESTILETE GRANDE CX C/12 - Especificação: Estilete simples para escritório, 
fabricado em corpo termoplástico, com trava e suporte CX C/ 12 UN 

unidad
e 

20 3,63 

18 
ESTILETE PEQUENO CX C/12 - Especificação: Estilete simples para escritório, 
fabricado em corpo termoplástico, com trava e suporte CX C/ 12 UN 

unidad
e 

30 2,79 

19 

FITA ADESIVA CREPE - 19MM X 50M - Especificação: para uso geral, branca 
medindo aproximadamente 19mm x 50m, composta por um dorso de papel crepado de 
40g/my na cor palha clara tratado com soluções de borrachas, seu adesivo é a base 
de borracha e resinas. Pacote com 12 Unid 

unidad
e 

50 6,15 

20 

FITA ADESIVA CREPE - 25MM X 50M - Especificação: para uso geral, branca 
medindo aproximadamente 25mm x 50m, composta por um dorso de papel crepado de 
40g/my na cor palha clara tratado com soluções de borrachas, seu adesivo é a base 
de borracha e resinas. Pacote com 12 Unid 

unidad
e 

50 7,70 

21 

FITA ADESIVA CREPE - 45 X 50M - Especificação: para uso geral, branca medindo 
aproximadamente 45mm x 50m, composta por um dorso de papel crepado de 40g/my 
na cor palha clara tratado com soluções de borrachas, seu adesivo é a base de 
borracha e resinas. Pacote com 12 Unid. 

pacote 15 17,30 

22 FITA ADESIVA CREPE - 25mm x 50 mm(uso geral) 
unidad

e 
10 7,70 

23 

FITA ADESIVA CREPE DUPLA FACE DE PAPEL - Especificação: medindo 
aproximadamente: 19mm x 10m, na cor branca, com liner de papel super calandrado 
siliconizado branco (62 g/m•) e adesivo à base de borracha e resina.Pacote com 12 
Unid 

pacote 10 13,39 

24 FOLHA ISOPOR - Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 15 mm 
unidad

e 
50 6,14 

25 FOLHA ISOPOR - Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 20 mm 
unidad

e 
50 6,58 

26 
GIZ CERA GRANDE - Giz cera, material cera plástica com corante atóxico, cor 
variadas, tamanho médio, características adicionais com regulagem 

caixa 40 6,58 

27 
GIZ CERA PEQUENO - Giz cera, material cera plástica com corante atóxico, cor 
variadas, tamanho médio, características adicionais com regulagem 

caixa 40 3,91 

28 
GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO - Capacidade para grampear até 25fls de 
gramatura 75g/m², grampos 26/6; corpo plástico estrutura em metal; na cor preta 

unidad
e 

15 16,74 

29 
GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO - Capacidade para grampear até 25fls de 
gramatura 75g/m², grampos 26/6; corpo plástico estrutura em metal; na cor preta 

unidad
e 

15 27,90 

30 
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE - Capacidade para grampear até 25fls de 
gramatura 75g/m², grampos 26/6; corpo plástico estrutura em metal; na cor preta 

unidad
e 

15 46,87 
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31 
GRAMPEADOR DE PAREDE-TIPO PISTOLA - Especificação: grampeador de 
impacto, para madeira tecido, tapeçaria, etc. c/ altura de 145mm X largura 30mm X 
comprimento 187mm c/ capacidade de 63 grampos. 

unidad
e 

10 65,84 

32 
GRAMPO P/ GRAMPEADOR - Grampos galvanizados para grampeador 26/6, até 25 
fls. 

caixa 07 8,37 

33 

GRAMPO GRAMPEADOR - GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL. LARGURA 
DE 11,4mm; altura de 14mm; ESPESSURA DO ARAME DE 1,2mm. TIPO RETO, 
MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 
GRAMPOS 

caixa 10 16,74 

34 

GRAMPO GRAMPEADOR - GRAMPO PARA GRAMPEADOR MANUAL. LARGURA 
DE 11,4mm; altura de 8mm; ESPESSURA DO ARAME DE 1,2mm. TIPO RETO, 
MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO ZINCADO. CAIXA COM 1.000 
GRAMPOS. 

caixa 10 16,74 

35 
PERFURADOR DE PAPEL - Especificações: para realizar dois furos simultâneos. 
Fabricado em aço, dotado de alavanca e depósito plástico para resíduos de papel. 
Capacidade para perfurar 100 folhas de papel 75g/m². 

unidad
e 

10 94,86 

36 
PERFURADOR DE PAPEL - Especificações: para realizar dois furos simultâneos. 
Fabricado em aço, dotado de alavanca e depósito plástico para resíduos de papel. 
Capacidade para perfurar 20 folhas de papel 75g/m². 

unidad
e 

10 27,90 

37 
CARGA PARA GRAMPEADOR – G - Carga para grampeador grande, compatibilidade 
linear, material grampo titânio, aplicação* p/ tecido normal, modelo c/ 2 linhas duplas 
de grampo, largura cerca 75 mm, esterilidade* estéril, uso único 

caixa 50 20,09 

38 
JOGO DE DAMAS - Jogo de Dama, com tabuleiro em madeira em formato de estojo 
para guardar as PCs, medindo 30 cm x 30 cm x 5cm, acompanhado de 24 PCs 
confeccionadas em material plástico com 2,5cm de diâmetro 

unidad
e 

10 27,90 

39 
JOGO DOMINÓ - Jogo dominó, material marfim sintético, aplicação lazer e 
entretenimento 

unidad
e 

10 43,51 

40 
LÂMINA PARA ESTILETE, TAM: G - De intubação maleável, ponta suave a 
traumática. 

caixa 05 6,14 

41 LÂMINA PARA ESTILETE, TAM: P - De intubação maleável, ponta suave a traumática. caixa 05 3,91 

42 
LÁPIS DE COR GRANDE - Lápis de cor, material madeira, cor diversas, 
características adicionais tamanho grande com 12 cores 

caixa 40 4,58 

43 
LÁPIS DE COR PEQUENO - Lápis de cor, material madeira, cor diversas, 
características adicionais tamanho grande com 12 cores 

caixa 40 2,90 

44 Lápis n° 2 - grafite ultraresistente, corpo hexagonal grafite HB2 flexível. caixa 02 80,91 

45 

MARCADOR DE TEXTO - Especificação: Caneta marca texto, cores variadas, ponta 
indeformável, tinta fluorescente a base de água, gravado no corpo a marca do 
fabricante, com ponta facetada para traços aproximados de 1 a 4 mm, que se fixa 
sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, texto datilografado e impressos, 
embalagem com identificação do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 
mínima de 18 meses a contar da data de entrega. CX COM 12 UNID. 

caixa 10 46,87 

46 
MASSA DE MODELAR C/12 BASTOES, TAM: G - Especificação: CX com 12 cores 
sortidas, soft, macia, a base de amido carboidrato e cereais, atóxica, com data de 
validade não inferior a 12 meses. 

caixa 30 6,14 

47 
MASSA DE MODELAR C/12 BASTOES, TAM: P - Especificação: CX com 12 cores 
sortidas, soft, macia, a base de amido carboidrato e cereais, atóxica, com data de 
validade não inferior a 12 meses. 

caixa 10 3,91 

48 
PALITO - Palito, material madeira, comprimento 10 cm, aplicação picolé, 
características adicionais certificação ambiental, tipo pontas redondas 

pacote 100 21,20 

49 PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO PLASTIFICADA - Caixa com 50 unidades caixa 10 128,34 

50 
PASTA PLASTICA C/ ELASTICO - Especificações: Pacote c/ 10 unidades de pasta 
com elástico, material polipropileno, transparente, espessura 0,60mm, tam. Ofício, 
medindo 335x235mm. 

pacote 10 27,90 

51 
PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO - Especificações: Pacote c/ 10 unidades de 
pasta com elástico, material polipropileno, transparente, espessura 0,60mm, tam. 

pacote 10 33,48 
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Ofício, medindo 335x235mm. 

52 
PRANCHETA DE ACRILICO, TAM G - Especificação: Prancheta para anotações, em 
acrílico, tamanho ofício (320x220), com pegador de papéis. 

unidad
e 

20 5,52 

53 
EXTRATOR DE GRAMPO - Especificação: extrator de grampos aço inoxidável 
resistente tipo espátula comprimento aproximado 145x17mm. Caixa com 36 Unidades 

unidad
e 

20 7,81 

54 
LIVRO ATA – GROSSO - Material papel sulfite, quantidade folhas 200 un, 
comprimento 330 mm, largura 220 mm, características adicionais capa dura de 
papelão/folhas numeradas 

unidad
e 

10 29,02 

55 
LIVRO ATA – FINO - Livro ata, material papel alta alvura, quantidade folhas 50 un, 
gramatura 56 gm2, comprimento 298 mm, largura 203 mm, características adicionais 
capa dura/ numerado/sem margens 

unidad
e 

15 17,86 

56 
PALITO PARA CHURRASCO - Especificações: palito para churrasco, material 
madeira, formato roliço, comprimento 23, pacote com 50 UN 

pacote 50 4,74 

57 PAPEL 40 KG - Especificação: Pacote com 100 unidades pacote 50 156,24 

58 
PAPEL A4 - Especificação: CX com 10unidades(resma) de 500(quinhentas folhas), 
alcalino, alta alvura, formato A-4, gramatura 75g/m2. 

caixa 10 306,90 

59 
PAPEL A4 COLORIDO - Especificação: CX com 10 unidades (resma) de 
500(quinhentas folhas), alcalino, alta alvura, formato A-4, gramatura 75g/m2. 

caixa 20 491,04 

60 
PAPEL CARTÃO DIVERSAS CORES - (Laranja, Marrom, Preto, Rosa, Etc) – Pct C/ 
20 UM 

pacote 20 49,10 

61 
PAPEL CELOFONE - Especificação: papel celofane, cores: branco e amarelo, 
gramatura de 180 g/m2 medindo 210x297mm cada CX 50 folhas. 

pacote 20 83,70 

62 
PAPEL Crepom DIVERSAS CORES - (Laranja, Marrom, Preto, Rosa, Etc) – Pct C/ 20 
UN 

pacote 20 42,41 

63 
PAPEL EVA - Especificação: papel eva, cores diversas, gramatura de 180 g/m2 
medindo 210x297mm cada CX 50 folhas. 

caixa 10 108,81 

64 
PAPEL LAMINADO - Especificação: Papel laminado impresso com cores vivas e de 
brilho intenso, cores diversas, pct c/40 folhas. 

pacote 10 75,89 

65 PAPEL MADEIRA - 80G 66X96 FOLHA (250) pacote 10 488,25 

66 
PAPEL MICRO ONDULADO LISO - Especificação: Papel Micro Ondulado 50x80cm, 
várias estampas. Pacote com 10 folhas. 

pacote 20 39,06 

67 
PAPEL RECICLADO A4 - 75g/m², 210 x 297 mm 500 fls, p/ uso profissional – papel 
100% reciclado. 

caixa 10 312,48 

68 PAPEL SEDA - Comum, Diversas Cores (Verde, Vermelho, Branco, Etc) pacote 20 0,78 

69 PASTA POLIONDA - 2 cm c/ elástico caixa 06 29,02 

70 
PINCEL DESENHO - Pincel desenho, material cabo plástico, tipo ponta chato, material 
cerda pelo animal, tamanho 22. 

unidad
e 

50 7,59 

71 PINCEL PARA PINTURA Nº 10 (TECIDO) 
unidad

e 
50 5,02 

72 PINCEL PARA PINTURA Nº 12 (TECIDO) 
unidad

e 
50 6,14 

73 PINCEL PARA PINTURA Nº 8 (TECIDO) 
unidad

e 
50 4,35 

74 
PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE - TAM G - Especificação: Tamanho 
grande, 40 volts 

unidad
e 

20 25,67 

75 
PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE - TAM P - Especificação: Tamanho 
pequeno, 40 volts 

unidad
e 

20 21,20 

76 REFIL PARA DE COLA QUENTE - FINO pacote 20 61,38 

77 REFIL PARA DE COLA QUENTE - GROSSO pacote 20 72,54 

78 

SILICONE - Silicone transparente, tb c/ 280g Silicone transparente para uso geral com 
as seguintes características: - selante à base de silicone de cura acética, antifungo; 
vulcaniza em temperatura ambiente; - forma película entre 10 e 20 minutos e tem uma 
pré-secagem em 24 horas; - indicado para vedar superfícies vitrificadas, alumínio, 
vidros comuns e temperados, azulejo e louças sanitárias; - resiste à temperatura até 

unidad
e 

15 17,74 
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LOTE 33 – MATERIAL DE INFORMATICA (SCFV) 

150¨c; Embalagem: tubo com 280 gr Referência: tekbond (ou similar ou superior) 

79 
TESOURA EM AÇO INOX GRANDE - Especificação: tesoura para uso geral com 
lamina em aço inoxidável, tam. 21 cm com cabo anatômico em polipropileno. CX com 
12 unidades 

unidad
e 

20 19,53 

80 
TESOURA ESCOLAR S/ PONTA CX C/20 UNID - Especificação: tesoura para uso 
escolar com lamina em aço inoxidável, tam. 11,4 cm, sem ponta com cabo anatômico 
em polipropileno CX com 20 unidades. 

unidad
e 

300 4,74 

81 TNT CORES DIVERSAS 50MT pacote 110 106,02 

82 PERCEVEJO NIQUELADO C/100 - Pacote com 25 caixas caixa 10 4,46 

83 
CLIPE - Clipe, tratamento superficial galvanizado, tamanho 2/0, material metal, formato 
trançado 

caixa 25 4,46 

84 
CLIPE - Clipe, tratamento superficial niquelado, aplicação fixar papéis e similares, 
tamanho 8/0, material arame de aço, formato paralelo 

caixa 25 5,02 

85 
CLIPE - Clipe, tratamento superficial niquelado, aplicação fixar papéis e similares, 
tamanho 3, material aço carbono, formato paralelo 

caixa 25 4,46 

86 
TINTA ARTÍSTICA – CORES DIVERSAS - Tinta artística, composição a base de 
resina acrílica, tipo secagem rápida, cor preto fosco, aplicação metal, apresentação 
spray, características adicionais acetona com pigmentos metálicos, jato direto 

unidad
e 

70 20,09 

87 
LINHA COSTURA – CORES DIVERSAS - Linha 100% poliéster branca 200g- fio de 
alto rendimento com lubrificação superior 

caixa 10 50,22 

88 
AGULHA COSTURA – TAM, MÉDIO - Agulha costura, material aço niquelado, número 
agulhas 8 

unidad
e 

50 6,14 

89 
VERNIZ - Verniz, acabamento brilhante, cor mogno, método aplicação boneca, 
aplicação interior e móveis em geral, características adicionais secagem rápida, 
granulado e tipo asa de barata 

unidad
e 

10 30,13 

90 FIXADORES (tachas e tachões) caixa 10 13,39 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT V.UNIT 

1 
PENDRIVE 8Gb - PENDRIVE USB, 8 GB Inter 2.0, capacidade de 
armazenamento:8 GB, taxa de transferência: 5mb/s de leitura, 1.5mb/s de 
gravação, funções: armazenamento, reprodução e transferência de dados. 

unidade 10 65,84 

2 
PENDRIVE 4Gb - PENDRIVE USB, 4 GB Inter 2.0, capacidade de 
armazenamento:8 GB, taxa de transferência: 5mb/s de leitura, 1.5mb/s de 
gravação, funções: armazenamento, reprodução e transferência de dados. 

unidade 10 51,34 

3 
MOUSE - MOUSE, com acionador de pressão, óptico, conexão USB, 2 botoes 
mais botão scroll, ergonômico, tamanho normal, compatível com Windows e Linux. 

unidade 05 54,68 

4 

MICROFONE - MICROFONE SEM FIO DUPLO, COM FUNCIONAMENTO EM 
FREQUÊNCIA UHF, COMPOSTO DE 01 BASE E DOIS MICROFONES DE MÃO, 
COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - 2 TRANSMISSORES DE MÃO SEM 
FIO - MICROFONE PROFISSIONAL PARA REPRODUÇÃO DE FREQUÊNCIAS 
DE VOZ, COM ALIMENTAÇÃO DE 2 PILHAS AA; - CAPSULA DE MICROFONE 
INTEGRADA - RECEPTOR DE DUPLO CANAL; - CONECTORES XRL E/OU 1/4´ 
E/OU P10 - ANTENA CONTROLADA INTERNAMENTE POR 
MICROPROCESSADOR - CONSTRUÇÃO LEVE E RESISTENTE - LED indicador 
de condição de duas cores 

unidade 03 686,34 

5 

MICROFONE - MICROFONE DINÂMICO COM FIO, CARDIÓIDE, COM 
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50Hz A 15 KHz, PADRÃO POLAR 
UNIDIRECIONAL, IMPEDÂNCIA NOMINAL 150 OHMS (300 OHMS REAIS), 
FILTRO ROLLOFF ISOLA A FONTE PRINCIPAL DE SOM E MINIMIZA RUÍDOS 
DE FUNDO, SISTEMA SHOCK MOUNT MINIMIZA RUÍDOS DE MANUSEIO, 
FILTRO ESFÉRICO EMBUTIDO CONTRA VENTO, FORNECIDO COM 
ADAPTADOR (CACHIMBO) P/ PEDASTAL. 

unidade 03 725,40 

6 
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER - CARTUCHO TONER 
IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN650, REFERÊNCIA 
IMPRESSORA DCP-8080DN, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA 

unidade 06 172,98 
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LOTE 35 – MATERIAL DESCARTÁVEIS (SCFV) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT V.UNIT 

01 
COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, 
CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE 

pacote 50 4,36 

02 
COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, 
CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ 

pacote 30 1,96 

03 
COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, 
CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE 

pacote 50 4,73 

04 
COLHER - COLHER, NOME COLHER - Colher descartável na cor branca, tamanho 
médio, pacote c/50und 

pacote 30 4,35 

05 
TALHER DESCARTÁVEL - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO 
GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, COR BRANCA 

pacote 20 4,36 

LOTE 36 – MATERIAL ESPORTIVOS (SCFV) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT V.UNIT 

1 
BOLA ESPORTIVA - Bola de Futsal oficial masculino adulto. material PU ultra 100 %, 
costura termotec, câmara Airbility, Miolo Slip System removível e lubrificado de matéria 
prima Neogeo, peso cheia 410 a 440g, circunferência 61 a 64 cm, modelo MAX 1000 

unidade 07 167,40 

7 

MICROFONE - MICROFONE HEADSET DUPLO, UHF MULTFREQUENCIA, 
TRUE DIVERST, PILHA AA, FONTE DO RECEPTOR: BI VOLT KIT MICROFONE 
AURICULAR SEM FIO UHF. - DISPLAY LCD DE ALTA RESOLUÇÃO. - STATUS 
DA BATERIA DO TRANSMISSOR EXIBIDO EM TEMPO REAL EM HORAS E 
MINUTOS (COM PRECISÃO DE + / - 15 MINUTOS). - AJUSTE DE GANHO DO 
TRANSMISSOR CONTROLÁVEL REMOTAMENTE - LED INDICADOR DE 
CARGA DE DUAS CORES - VERDE: CARREGADO - VERDE PISCANDO: 90% 
CARREGADO - VERMELHO: EM CARREGAMENTO - CONECTORES DE SAÍDA 
XLR E ¼? - ROLLOFF DE GRAVES REDUZ RUÍDO AMBIENTE E RUÍDOS DE 
MOVIMENTAÇÃO. - BAIXA DISTORÇÃO E AMPLA FAIXA DINÂMICA. - PADRÃO 
POLAR OMNIDIRECIONAL UNIFORME. - TEMPO DE USO DA BATERIA: ATÉ 16 
HORAS - DISTANCIA DE OPERAÇÃO TÍPICA: AMBIENTES INTERNOS: ATÉ 30 
M (PADRÃO), COM UM MÁXIMO DE 60 M EM CONDIÇÕES IDEAIS. AMBIENTES 
EXTERNOS: ATÉ 20 M (PADRÃO), COM UM MÁXIMO DE 50 M EM CONDIÇÕES 
IDEAIS. - TIPO DE MICROFONE: CONDENSADOR (ELETRETO) - RESPOSTA 
DE FREQÜÊNCIA: 50 HZ A 20 KHZ - PADRÃO POLAR: OMNIDIRECIONAL, 
UNIFORME EM TODA A FAIXA DE FREQUÊNCIA - CORPO: CORPO EM ABS 
TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM GRADE EM METAL. 

unidade 04 686,34 

8 

ROTEADOR - ROTEADOR WIRELESS 3G/4G 3.1 Interface: Porta USB 2.0 para 
modem LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO,1 Porta WAN 10/100Mbps, 4 
Portas LAN 10/100Mbps, suporta a auto-negociação e auto-MDI/MDIX. 3.2 Botões: 
Botão WPS/Reset, Switch Wireless Liga/Desliga, Botão Liga/Desliga 3.3 Fonte de 
Alimentação Externa: 12VDC/1A 3.3 Tipo de Antena: Antena Omnidirecional 
Destacável, SMA Reverso 3.4 Ganho de Antena: 2x5dBi 3.5 Padrões Wireless: 
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 3.6 Frequência: 2.4-2.4835GHz 3.7 
Potência de Transmissão: <20dBm 3.8 Segurança Wireless: Suporta WEP de 
64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem MAC Wireless 3.9 Segurança: 
Firewall NAT/SPI, Filtragem de endereços MAC / IP / Pacotes / Aplicativos, 
Denialof Service (DoS), SYN Flooding, PingofDeath 3.10 Gerenciamento: 
Configuração baseada em interface WEB (HTTP), SNMP v1/2c, atualização de 
Firmware em interface WEB 3.11 Certificação: CE, FCC, RoHS 3.12 
Requerimentos do Sistema Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou 
Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux 

unidade 02 172,98 

9 CABO ÁUDIO E VÍDEO - CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI unidade 06 31,25 

10 
ADAPTADOR - Adaptador de tomadas 10A 3 pinos (2P+T) para 2 pinos (2P): 
Entrada de tomadas antigas de 3 pinos (2P + T) redondas e retangulares. Saída: 
Novo padrão brasileiro de tomadas com apenas 2 pinos redondos retos (2p). 

unidade 10 8,37 
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2 
BOLA ESPORTIVA - Bola de couro futebol de campo modelo S11 PRÓ, material PU 
ultra 100%, costura termotec, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado 
de matéria prima neogeo, peso cheia 420 a 445g, circunferência 68 a 70 cm 

unidade 07 167,40 

3 

BOLA ESPORTIVA - Bola de basquetebol masculino modelo pro 7.5, material 
microfibra, costura matrizada, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, 
peso cheia 600 a 650g, circunferência 75 a 78 cm, características adicionais: 
chancelada com selo oficial da CBB e aprovada pela FIBA, colada, aplicação prática 
esportiva 

unidade 07 106,02 

4 

BOLA ESPORTIVA - Bola de voleibol, material microfibra, costura matrizada, miolo slip 
system removível e lubrificado, câmara airbility, peso cheia 260 a 280g, circunferência 
65 a 67 cm, características adicionais uso adulto, chancelada pela Confederação 
brasileira de Voleibol, pressão 03-04 lb, colada, aplicação prática esportiva 

unidade 03 122,76 

5 
APITO - APITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO VIGIA, TAMANHO MÉDIO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO 

unidade 07 27,90 

6 
EQUIPAMENTO DE FUTEBOL - Cartão - Jogo de cartão para arbitro PVC retangular 
aproximadamente 7,5x10,5cm, nas cores vermelho e amarelo. 

unidade 07 16,74 

7 BOLA ESPORTIVA - Bola de borracha, tipo dente de leite, em borracha resistente. unidade 25 16,74 

8 
CONE SINALIZAÇÃO - Cone de sinalização, laranja e branco, 50 cm de altura e 28 cm 
de base. Peso aproximado de 0,53 kg. Feito de composto plástico resistente. 

unidade 20 20,09 

9 
ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA (BAMBOLÊ) - ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA 
(BAMBOLÊ), MATERIAL PVC, DIÂMETRO 0,70 M, APLICAÇÃO PRÁTICAS 
ESPORTIVAS 

unidade 40 5,47 

10 

RAQUETE ESPORTIVA - RAQUETE DE TÊNIS DE MESA CLÁSSICA A raquete de 
tênis de mesa clássica com duas borrachas profissionais e tem como principal 
característica o poder de efeito sendo ótimo para você que precisas treinar o top spin e 
back spin com bastante efeito. Aprovada pela ITTF. Modelo clássica cabo FL de 
madeira maciça. Espessura da lâmina: 7 mm, Comprimento máximo: 26,10 cm, Largura 
máxima: 15,30 cm, Peso aproximado: 150 g. Possui 7 folhas leves e resistentes. 
Controle: 10, Velocidade: 11, Efeito: 12. Marca/Modelo de referência: DHS 4002 

unidade 10 39,06 

11 
CORDA DE PULAR - CORDA DE PULAR, MATERIAL PVC- CLORETO DE 
POLIVINILA, MATERIAL MANOPLA BORRACHA, COMPRIMENTO 2,75 M, COR 
PRETA E BRANCA 

unidade 20 7,25 

12 

CORDA - CORDA ESTÁTICA COM 11,5CM E 150 M, PARA ATIVIDADES VERTICAIS 
ESPORTIVAS OU PROFISSIONAL. ALMA CONFECCIONADA EM POLIAMIDA, 
EXCELENTE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO. CAPA EM POLIÉSTER COM PROTEÇÃO Á 
ALMA, DEVIDO A SUA RESISTENCIA A ABRAÇÃO. 

unidade 20 362,75 

13 

MEDALHA - Medalhas douradas 80 mm de dianmetro de cincunferência, com design 
em processo galvânico vasada, fundidas em alto relevo colorido com 80mm de 
diâmetro, 3mm de espessura com fita sublimada de 25x80mm com o logotipo dos jogos 
de comprimento, na cor vinho contendo a logo dos jogos em silkscream 

unidade 500 5,02 

14 
ILHA - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, 
TENSÃO NOMINAL 1,5 V 

par 20 7,25 

15 
PILHA - PILHA, TAMANHO MÉDIA, MODELO C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
NÃO CONTÉM MERCÚRIOE CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, 
TENSÃO NOMINAL 1,5 V 

par 20 8,93 

LOTE 37 – MATERIAL PERMANENTE (SCFV) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT V.UNIT 

1 

FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA ALTA 
PRESSÃO/ GRELHA 30X30. Quadro superior estampado com perfil de 5cm de 
largura entre as grelhas. Grelhas de ferro fundido de 4 pontas. Grelhas reforçadas de 
30x30 cm em ferro fundido. Queimadores em ferro fundido de 110 mm de diâmetro. 
Tubo de distribuição de gás soldado à estrutura do fogão. -Bandeja coletora de 
resíduos em chapa de aço galvanizada. -Pintura eletrostática a pó na cor cinza grafite. 

unidade 01 1.995,64 
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-Chapa padrão lado direito. -2 Queimadores Duplos e 2 Queimadores Simples / 
Alimentação: Baixa Pressão; Medidas: Altura - 800 mm, Largura - 1140 mm, 
Comprimento - 880 Mm; Medidas - Chapa: Comprimento - 320 mm, Largura: 670 mm 
*Garantia de 01 anos. 

2 
SUPORTE - SUPORTE, SUPORTE. SUPORTE PARA BOTIJÃO de gás/vaso de aço 
cromado com rodízio 30,5 cm 

unidade 02 27,90 

3 
JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA - PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO 
TRANSPARENTE, LISO (REFERÊNCIA DURALEX). TAMANHO: ALT 3,2 CM X DIÂM 
22 CM. 

unidade 100 5,47 

4 
COLHER – COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, 
TIPO SOPA 

unidade 150 3,35 

5 GARFO MESA - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL unidade 150 3,35 

6 
FACA MESA - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL 
CABO AÇO INOXIDÁVEL 

unidade 150 3,35 

7 EMBALAGEM PLÁSTICA - Tigela plástica Regina média. unidade 150 7,70 

8 

UTENSÍLIO DOMÉSTICO - Xícara para café, com pires, em vidro lisa, capacidade de 
65ml a 75ml, gravação da logomarca MPT SOCIOAMBIENTAL em uma face da xícara 
e do pires por queima em forno de alta temperatura ou procedimento equivalente. 
Marca de referência da xícara: xícara café caneca coquinho com cabo Jundiaí, ou 
equivalente técnico 

unidade 50 6,14 

9 

UTENSÍLIO DOMÉSTICO – Xícara para chá, com pires, em vidro lisa, capacidade de 
180ml a 230ml, gravação da logomarca MPT SOCIOAMBIENTAL em uma face da 
xícara e do pires por queima em forno de alta temperatura ou procedimento similar 
Marca de referência da xícara: xícara chá caneca coquinho com cabo Jundiaí, ou 
equivalente técnico 

unidade 50 16,63 

10 GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TERMICA 2 LTS, ROLHA GIROMATIC unidade 10 27,90 

11 
BALDE - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, CAPACIDADE 20 L, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA 

unidade 10 17,86 

12 

CANECA DE PLÁSTICO - CANECA PLÁSTICA CANECA PLÁSTICA ATÓXICA COM 
LOGOTIPO DA UFSC - MATERIAL POLIPROPILENO - CAPACIDADE 300 ML Cor 
azul, resistente a temperatura de 100º c por no mínimo 20 min, nas dimensões 
externas: altura aproximada 85 mm, com largura mínima de alça de 1,5 cm. Logotipo 
colorido da UFSC, dimensões médias de 4cm de largura e 6cm de altura. CANECA 
PLÁSTICA ATÓXICA COM LOGOTIPO DA UFSC, CAPACIDADE 300 ML, MATERIAL 
POLIPROPILENO, ACABAMENTO BRILHANTE, DIÂMETRO APROXIMADO 8 A 9 
CM, ESPESSURA ENTRE 2,5 E 3,5 MM 

unidade 100 5,47 

13 BATEDEIRA ELETRICA DE BOLO - BATEDEIRA PLANETARIA - 12 LITROS unidade 02 279,00 

14 
GARRAFA TÉRMICA - GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, COM ALÇA, 
REVESTIDA EM AÇO INOX, COM AMPOLA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 20 
LITROS, COM SISTEMA ANTI-PINGO. 

unidade 04 156,24 

15 PANELA - PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITRO unidade 04 161,82 

16 
TACHO - TACHO, NOME TACHO - METAL / INOX, Tacho industrial alumínio batido, 
sem tampa e com abas; Capacidade 50 litros 

unidade 02 446,40 

17 
TACHO - TACHO, NOME TACHO - METAL / INOX, Tacho industrial alumínio batido, 
sem tampa e com abas; Capacidade 25 litros 

unidade 02 279,00 

18 CONCHA - CONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TAM - M unidade 04 15,51 

19 
COLHER - COLHER PARA MASSA, MATERIAL ALUMINIO, CABO LONGO, COM 
APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO. 

unidade 04 15,07 

20 
CONCHA - ESCUMADEIRA MÉDIA EM AÇO INOX COM CABO DE 245MM E 
DIÂMETRO 100MM 

unidade 04 11,16 

21 COLHER PAU - COLHER DE PAU (GRANDE), COMPRIMENTO 42 CM unidade 05 6,14 

22 COLHER PAU - COLHER DE PAU (MEDIA), COMPRIMENTO 35 CM unidade 05 5,58 

23 
FACA - ACA PARA FILETAR 8´ LÂMINA EM AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO 
BRANCO, LÂMINA FINA, RETA, COM FIO LISO 

unidade 05 16,74 
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LOTE 38 – MATERIAL PERMANENTE – CONSTRUÇÃO (SCFV) 

LOTE 49 - MATERIAIS PARA KIT BEBÊ – (DISTRITO DE MONTE DOURADO) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V.UNIT 

01 ABSORVENTE PÓS-PARTO - Absorvente higiênico, multiuso (incontinência, pós- pacote 100 25,11 

24 
FACA - ACA PARA FILETAR 10´ LÂMINA EM AÇO INOX, CABO DE 
POLIPROPILENO BRANCO, LÂMINA FINA, RETA, COM FIO LISO 

unidade 05 14,51 

25 
PEDRA AFIAR - PEDRA DE AFIAR DUPLA FACE PARA AFIAR FACAS, 
RETANGULAR 

unidade 02 24,55 

26 

MESA - CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO, mesa quadrada, 
cadeira com braço, empilháveis, suporta até 140 kg, com proteção UV, conjunto 
monobloco, cor branco, medida da mesa: 70 x 70 x 70 cm, medida da cadeira: 50 x 42 
x 86 cm, Garantia de 12 meses do fabricante, as cadeiras deverão possuir certificação 
do INMETRO, conforme NBR14776:2013. 

unidade 10 546,90 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT V.UNIT 

1 

MARTELO - MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25 MM MARTELO DE 
UNHA COM CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM, DIÂMETRO 
MÍNIMO DA CABEÇA DE 25 MM. CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO 
CARBONO ESPECIAL, ENVERNIZADO, PROTEGIDA CONTRA OXIDAÇÃO. 
FIXAÇÃO DA CABEÇA COM O CABO POR CUNHA METÁLICA OU EPÓXI. PESO 
MÍNIMO DO PRODUTO 650 GRAMAS. 

unidade 01 33,48 

2 

SERROTE PROFISSIONAL - SERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA AÇO 
ALTO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIALTEMPERADO E LIXADO, TIPO 
TRAVADO, QUANTIDADE DENTES 7 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO 
MADEIRA, TAMANHO 18 POL 

unidade 01 51,34 

3 
ESCADA - ESCADA grande de alumínio com 15 degraus, PÉS EM BORRACHA, 
PRODUZIDA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, ALTURA MÁXIMA 
3,00M X 4,80M 

unidade 01 781,20 

4 
ESCADA - Escada média de alumínio com 5 degraus: dimensões aproximadas: Altura 
x largura x comprimento: 1,54m x 45,5cm x 92cm. 

unidade 01 245,52 

5 BACIA - Bacia alumínio funda 40 cm de diâmetro unidade 05 45,76 

6 BACIA - Bacia alumínio funda redonda 50 cm diâmetro unidade 05 83,70 

7 BACIA - Bacia de plástico funda redonda 40 cm de diâmetro cor branca unidade 05 29,02 

8 BACIA - Bacia de plástico funda redonda, cor branca 50 cm diâmetro unidade 05 45,76 

9 
TÁBUA MADEIRA - TÁBUA PARA CORTE DE CARNE CRUA EM POLIETILENO, NA 
COR VERMELHA, COM DIMENSÕES DE 30 CM DE LARGURA E 50CM DE 
COMPRIMENTO E 1,5 CM DE ESPESSURA 

unidade 03 88,16 

10 
BANDEJA, material aço inoxidável, tipo retangular, comprimento 30 cm, largura 20 cm, 
altura 1,5 cm, características adicionais bordas arredondadas 

unidade 06 54,67 

11 LIXEIRA - CESTO PLÁSTICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA. unidade 05 106,02 

12 LIXEIRA - CESTO PLÁSTICO CAPACIDADE 15 LITROS COM TAMPA. unidade 20 36,83 

13 LIXEIRA - CESTO PLÁSTICO CAPACIDADE 50 LITROS COM TAMPA. unidade 10 72,54 

14 

AVENTAL - AVENTAL EM TECIDO TERGAL, na cor branca, com tiras de ajuste no 
pescoço e cintura produzido em tecidos de qualidade e ótimo acabamento, com tiras 
no pescoço e cintura. Cor: Branca, Medida: 110x 63 Cm (Alt x Larg) Composição: 80% 
Poliéster 20% Viscose. Com bolso frontal 

unidade 10 33,48 

15 
TOALHA MESA - TOALHA DE MESA, NOME TOALHA DE MESA, RETANGULAR, 
COMPRIMENTO 2,70 X LARGURA 1,5 NA COR AZUL MARINHO, EM TECIDO 
PANAMÁ, POLYFORTE, GABARDINE OU SIMILAR 

metro 50 13,95 

16 
PÁ COLETORA LIXO - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO 
RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 80 CM 

unidade 02 9,93 

17 
ESPELHO - ESPELHO, MATERIAL VIDRO CRISTAL, ESPESSURA 3 MM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM MOLDURA 

unidade 04 94,86 

18 
EXTENSÃO ELÉTRICA - Extensão energia elétrica - Extensão de energia elétrica, tipo 
flexível, comprimento 3 metros, componentes 5 tomadas tripolar 10A bivolt 

unidade 15 18,97 
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parto, pós-operatório), formato longo, apresentação hipoalergênico, com no mínimo 
35cm de comprimento por 12cm de largura, características adicionais camada interna 
absorvente. Descartável. 

02 
ÁGUA COLÔNIA - Colônia Infantil: Colônia com perfume suave, composição: Álcool 
Neutro Especial, apresentação em frasco de 100 ml. 

unidade 100 20,09 

03 
BANHEIRA - Banheira para bebê com as seguintes características mínimas: 
confeccionada de material polipropileno, capacidade 28 litros, com vazador de água, 
atóxica, em cores neutras 

unidade 100 32,36 

04 CALÇA ENXUTA - Calça enxuta em tecido antialérgico 100% poliéster, TAM· P/M/G unidade 100 10,60 

05 
COTONETE - Hastes flexíveis com ponta de algodão hidrófilo antigerme contendo75 
Und. 

Unidade 100 2,79 

06 
FRALDA DESCARTÁVEL - Fralda descartável, tipo c/ indicador de saturação, tipo 
formato anatômico, Tamanho RN/P/M/G/XG, com elástico nas pernas e flocos de gel 
consistente, duplo adesivo de fixação, tipo usuário infantil, com abas antivazamentos. 

pacote 100 15,62 

07 
FRALDA TECIDO - Fralda tecido duplo – pacote com 05 unidades, medindo 
aproximadamente 70x70cm – 100% algodão. 

pacote 100 30,13 

08 
LENÇO UMECIDO - Lenço umedecido, material não tecido, dimensões cerca de 15 x 
20 cm, componentes c/ emoliente, isento de álcool, característica adicional 
hipoalergênico, tipo uso descartável, uso infantil 

unidade 100 5,58 

09 
ÓLEO INFANTIL - Feito com óleo mineral, com fórmula transparente, gênero:  
unissex, todos os tipos de pele, produto hipoalergênico. Volumetria: 200ml 

unidade 100 14,51 

10 
PAGÃO PALMINHA 5 PEÇAS - Conjunto de pagão (mijãozinho, 5 peças) calça, 
camiseta manga longa, colete, luva e sapato. 

pacote 100 27,90 

11 
SABONETE - Sabonete infantil, neutro, dermatologicamente testado com formula 
hipoalérgica, 80 gramas. 

unidade 100 3,91 

12 SACOLA TAM. M - Sacola de bebê na cor branca ou bege, tamanho m. unidade 100 50,22 

13 TOALHA INFANTIL - Toalha de banho para bebe, com capuz, tamanho 70 x 90cm unidade 100 20,09 

14 
TROCADOR PARA BEBÊ - Medindo aproximadamente 45 x 80cm, tecido externo, 
100% algodão, tecido interno, manta 100% poliéster, forro em PVC. 

unidade 100 27,90 

 
 
EMPRESA: DILCENIRA CAMELO VILELA-ME, pelos valores descritos acima. 
VALOR TOTAL: R$ 397.124,50 (trezentos e noventa e sete mil cento e vinte e quatro reais e cinqüenta centavos) 

LOTE 4 – MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA & COPA E COZINHA (SEDES) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE V.UNIT 

1 

AGUA SANITÁRIA 2L -  Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 
8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, 
densidade de 1,20 a 1 g/l, cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo comum. 

caixa 100 36,00 

2 
ALCOOL 70% -  Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70¨gl), apresentação 
líquido 

unidade 100 25,00 

3 
ALCOOL GEL - Álcool etílico 70% 95g gel (frasco plástico com tampa para proteger o 
bico) 

unidade 100 10,00 

4 
BALDE PLÁSTICO 12 L -  Balde plástico, em material virgem de primeira qualidade, 
resistente, capacidade 12 litros com alça 

unidade 5 50,00 

5 
BALDE PLÁSTICO 20 L -  Balde plástico, em material virgem de primeira qualidade, 
resistente, capacidade 20 litros com alça 

unidade 5 55,00 

6 COPO DESCARTÁVEL 180ML - CX C/ 25 PCT Com 100 Unid. caixa 10 100,00 

7 

DESINFETANTE 1 L -  Desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, 
princípio ativo cloreto alquildimetilbenzilamônio+tensioativos, teor ativo solução 
concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma física solução aquosa, característica 
adicional com aroma 

caixa 100 100,00 
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8 
DESODORIZADOR DE AR - Spray, com no mínimo de 360 ml, a base de triotileno 
glicol, essências variadas. Com registro ou notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto. 

caixa 15 132,00 

9 

DETERGENTE LÍQUIDO -  Detergente líquido de 500 ml - princípio ativo linear 
benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tenso ativos> 
aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante espessante, 
fragrâncias e outras substancias químicas ´permitidas. Valor do PH entre 6 a 8, solução 
de 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, com validade de 2 anos, embalagem: 
frasco com 500 ml. 

unidade 200 3,50 

10 
ESCOVA DE LIMPEZA PARA VASO SANITÁRIO - Escova para limpeza de vaso 
sanitário, de plástico rígido, cerdas em nylon, com cabo plástico de aproximadamente 
28 cm. 

unidade 8 12,00 

11 
ESCOVINHA PARA LIMPEZA GERAL -  Escova de mão, autoclavalável, cerdas firmes, 
enfileiradas para facilitar a limpeza, formato anatômico que enCX na palma da mão, 
comprimento 104mm. Área escovante comprimento 95mm, largura 28mm 

unidade 6 5,00 

12 
ESPANADOR -  Espanador sintético espanador nylon, cabo de madeira, comprimento 
do cabo 30cm 

unidade 6 20,00 

13 ESPONJA DE AÇO - Lã de aço (Nº 8), pacote C/8 unidades cada. unidade 100 2,50 

14 ESPONJA DE LAVAR LOUÇA - Dupla face (multiuso) unidade 100 1,00 

15 

EXTENSÃO ELÉTRICA 15M -  Extensão elétrica c/ 5 tomadas; novo padrão, cordão de 
15 m; cordão certificado conforme NBT 13249; plugue e tomada certificados conforme 
ABNT NBR NM 60884-1 e NBR 14136; permite a conexão de 1 a 5 plugues de 2 polos 
(fase e neutro) simultaneamente, ideal para ser utilizado em escritórios e ambientes 
residenciais. 

unidade 3 60,00 

16 

EXTENSÃO ELÉTRICA 30M -  Extensão elétrica c/ 5 tomadas; novo padrão, cordão de 
30 m; cordão certificado conforme NBT 13249; plugue e tomada certificados conforme 
ABNT NBR NM 60884-1 e NBR 14136; permite a conexão de 1 a 5 plugues de 2 polos 
(fase e neutro) simultaneamente, ideal para ser utilizado em escritórios e ambientes 
residenciais. 

unidade 3 80,00 

17 
FACA PARA COZINHA -  Faca manual para cozinha; em aço inox SANDIVIK (12C27) 
(açougueiro); medindo no mínimo 12”; com espessura mínima de 3 mm; cabo em 
polipropileno. 

unidade 5 80,00 

18 FLANELA PARA LIMPEZA - 100% algodão, cor amarela ou similar, média 30x50. unidade 80 6,00 

19 

FÓSFORO -  Material madeira, aplicação cozinha, capacidade 40 palitos, com 
superfície de acendimento, CX com rótulo contendo as seguintes informações: nome e 
endereço do fabricante, instruções de uso, selo de registro do INMETRO e INOR, aviso 
“manter fora de alcance das crianças”. Produto de 1ª linha. 

maço 50 4,00 

20 

GARRAFA TÉRMICA -  Garrafa térmica 02 litro, para líquidos frios e quentes, material 
em aço inoxidável interno, sem ampola de vidro, válvula de abertura inteligente, com 
direcionamento do fluxo do líquido, com capacidade para 2.000 ml. Com identificação 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

unidade 3 120,00 

21 
GARRAFA TÉRMICA 1L -  Garrafa térmica para líquidos quentes, corpo em inox, 
ampola interna para conservação do líquido em vidro térmico, bico anti pingo, 
capacidade de 1 litros 

unidade 6 100,00 

22 
GUARDANAPOS DE PANO -  Guardanapo de pano, tipo tecido gabardine, cor branca, 
comprimento 40 cm, largura 40 cm 

unidade 25 7,00 

23 

INSETICIDA - aerossol, multiuso, eficaz contra moscas, mosquitos, pernilongos, 
formigas, baratas e mosquito da dengue, embalagem com 300 ml. Com registro ou 
notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de 
fabricação estampada no rotulo do produto. 

caixa 50 132,00 

24 
LIXEIRA 30L - Lixeira, material plástico, capacidade 30 l, tipo com tampa e pedal, altura 
57,5 cm, cor bege, largura 25 cm 

unidade 30 20,00 

25 
LIXEIRA 60L -  Capacidade 60 litros, com tampa basculante, corpo e tampa 
confeccionados de plástico, medindo: 60 cm (altura) x 48 cm (diâmetro) x 38 cm 

unidade 10 50,00 
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(profundidade). 

26 
PÁ DE LIXO -  Pá coletora lixo, material coletor plástico, material cabo madeira, 
comprimento cabo 80 cm, comprimento 20 cm, largura 18 cm, aplicação limpeza, 
características adicionais cabo revestido em plástico 

unidade 8 5,00 

27 
PANELA DE PRESSÃO 07 L -  Panela de pressão, modelo doméstico, em alumínio 
especial polido, tampa com fechamento interno, capacidade 7 litros, produto de primeira 
linha, aprovado pelo INMETRO. 

unidade 2 120,00 

28 
PANO DE CHÃO - 100% algodão, alvejado, alta absorção medindo no mínimo 
40x70cm. 

unidade 200 7,50 

29 
PAPEL HIGIÊNICO - Rolo de 30 metros com 8 cm folha simples branco, 100% celulose, 
embalagem contendo 8 rolos. 

Fardo 50 55,00 

30 
PAPEL TOALHA - Absorvente, cor branca, duas dobras, embalagem com 1000 folhas 
de papel Inter folhado, medindo 20x21,5 cm. 

pacote 50 7,00 

31 

PASTILHA (Pedra) SANITÁRIA - Com aproximadamente 35 g, com suporte plástico, em 
CX individual, com aromas diversos. Com registro ou notificação do MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do 
produto. 

caixa 50 4,50 

32 RODO - Base plástica 40 cm com cabo, diversas cores. unidade 20 12,00 

33 SABÃO EM BARRA -  Sabão em barra com 200g, glicerinado. caixa 20 75,00 

34 
SABÃO EM PÓ - Embalagem de 1 KG CX de papelão ou Sache. Com registro ou 
notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de 
fabricação estampada no rotulo do produto. 

caixa 50 150,00 

35 
SACO PARA LIXO 100L - Polietileno de alta densidade, cor preta, 100 litros, 
embalagem com 5 unidades. Conforme normas da ABNT. 

pacote 100 3,75 

36 
SACO PARA LIXO 15L - Polietileno de alta densidade, cor preta, 15 litros, embalagem 
com 10 unidades. Conforme normas da ABNT. 

pacote 100 3,75 

37 
SACO PARA LIXO 200L - Polietileno de alta densidade, cor preta, 200 litros, densidade 
0,0006 embalagem com 05 unidades. Conforme normas da ABNT 

pacote 100 6,00 

38 
SACO PARA LIXO 30L - Polietileno de alta densidade, cor preta, 30 litros, embalagem 
com 10 unidades. Conforme normas da ABNT. 

pacote 100 3,75 

39 
SACO PARA LIXO 50L - Polietileno de alta densidade, cor preta, 50 litros, embalagem 
com 10 unidades. Conforme normas da ABNT. 

pacote 100 3,75 

40 
SODA CÁUSTICA - Granulada, embalagem de 300 g, Com registro ou notificação do 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada 
no rotulo do produto. 

caixa 30 130,00 

41 
VASSOURA PIAÇAVA - Vassoura piaçava n° 05, base madeira revestida com folha de 
flandres, com cabo de madeira plastificado. 

unidade 100 10,00 

LOTE 17 - MATERIAL DE HIGIENE & LIMPEZA (CRAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT V.UNIT 

1 

AGUA SANITÁRIA 2L - Água sanitária, composição química hipoclorito de 
sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe 
corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso 
molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor amarela esverdeada 
bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo 
comum. 

caixa 10 36,00 

2 
ALCOOL 70% - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70¨gl), 
apresentação líquido 

unidade 40 25,00 

3 
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - Assento vaso sanitário, material plástico, 
cor branca 

unidade 01 35,00 

4 

DESINFETANTE 1 L - Desinfetante, composição à base de quaternário de 
amônio, princípio ativo cloreto alquildimetilbenzilamônio+tensioativos, teor ativo 
solução concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma física solução aquosa, 
característica adicional com aroma 

caixa 08 120,00 
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5 

DESODORIZADOR DE AR - Em spray, com no mínimo de 360 ml, a base de 
triotileno glicol, essências variadas. Com registro ou notificação do 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de fabricação 
estampada no rotulo do produto. 

caixa 05 132,00 

6 

DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente líquido de 500 ml - princípio ativo linear 
benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tenso 
ativos> aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante 
espessante, fragrâncias e outras substancias químicas ´permitidas. Valor do PH 
entre 6 a 8, solução de 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, com 
validade de 2 anos, embalagem: frasco com 500 ml. 

unidade 50 3,00 

7 
ESCOVA DE LIMPEZA PARA VASO SANITÁRIO - Escova para limpeza de 
vaso sanitário, de plástico rígido, cerdas em nylon, com cabo plástico de 
aproximadamente 28 cm. 

unidade 05 12,00 

8 
ESCOVÃO DE PLÁSTICO - Escova limpeza geral, material corpo madeira, 
material cerdas nylon, características adicionais com suporte, comprimento 
1,20m. 

unidade 15 6,00 

9 

ESCOVINHA PARA LIMPEZA GERAL - Escova de mão, autoclavalável, cerdas 
firmes, enfileiradas para facilitar a limpeza, formato anatômico que enCX na 
palma da mão, comprimento 104mm. Área escovante comprimento 95mm, 
largura 28mm 

unidade 05 7,50 

10 
ESPANADOR - Espanador sintético espanador nylon, cabo de madeira, 
comprimento do cabo 30cm 

unidade 05 20,00 

11 ESPONJA DE AÇO - Lã de aço (Nº 8), pacote C/8 unidades cada. unidade 30 2,50 

12 ESPONJA DE LAVAR LOUÇA - Dupla face (multiuso) unidade 30 1,00 

13 
FLANELA PARA LIMPEZA - 100% algodão, cor amarela ou similar, média 
30x50. 

unidade 30 5,00 

14 

FÓSFORO - Material madeira, aplicação cozinha, capacidade 40 palitos, com 
superfície de acendimento, CX com rótulo contendo as seguintes informações: 
nome e endereço do fabricante, instruções de uso, selo de registro do 
INMETRO e INOR, aviso “manter fora de alcance das crianças”. Produto de 1ª 
linha. 

maço 10 4,00 

15 

INSETICIDA - Aerossol, multiuso, eficaz contra moscas, mosquitos, 
pernilongos, formigas, baratas e mosquito da dengue, embalagem com 300 ml. 
Com registro ou notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de 
uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto. 

caixa 05 132,00 

16 
LIMPA ALUMÍNIO - Embalagem plástica com 500 ml. Com registro ou 
notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de 
fabricação estampada no rotulo do produto. 

unidade 30 5,00 

17 
LIMPA PEDRA CONCENTRADO - Limpa pedras - para remoção de limo, lodo, 
ferrugens e incrustações; composto de tenso ativo aniônico, mistura ácida, 
conservante; pigmento e veículo aquoso. Capacidade: 5 litros cada 

unidade 30 20,00 

18 
PANO DE CHÃO - 100% algodão, alvejado, alta absorção medindo no mínimo 
40x70cm. 

unidade 40 6,00 

19 

PASTILHA (Pedra) SANITÁRIA - Com aproximadamente 35 g, com suporte 
plástico, em CX individual, com aromas diversos. Com registro ou notificação 
do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de fabricação 
estampada no rotulo do produto. 

caixa 05 4,00 

20 RODO - Base plástica 40 cm com cabo, diversas cores. unidade 20 10,00 

21 SABÃO EM BARRA - Sabão em barra com 200g, glicerinado. caixa 10 60,00 

22 
SABÃO EM PÓ - Embalagem de 1 kg CX de papelão ou Sache. Com registro 
ou notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data 
de fabricação estampada no rotulo do produto. 

caixa 10 150,00 

23 
SODA CÁUSTICA – Granulada, embalagem de 300 g, Com registro ou 
notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de 
fabricação estampada no rotulo do produto. 

caixa 02 130,00 
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24 
VASSORA PIAÇAVA - N° 05, base madeira revestida com folha de flandres, 
com cabo de madeira plastificado. 

unidade 30 10,00 

LOTE 22 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) (CREAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT. V.UNIT 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ - Especificação: pó instantâneo vitaminado. Deverá 
ser obtido de matérias primas são e limpas isento de matérias terrosas e 
parasitas. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e 
sabor doce, próprio. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, 
não conte glúten - embalagem de 400 gramas 

quilograma 10 14,00 

2 

AÇUCAR - Especificação: Açúcar: Tipo cristal, branco, de primeira qualidade.  
Fardo com 30 PCT de 01 quilo. Deverá ter boa apresentação, coloração, isento 
de impurezas e umidade, matérias terrosas, parasitas, detritos animais ou 
vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo peso líquido de 
1kg.Deve constar a data de empacotamento e validade. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses, a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

quilograma 100 4,00 

3 

AMIDO DE MILHO 500 G. - Especificação: Embalado em papel impermeável, 
limpo, não violado, resistente ao manuseio e com boa selagem e acondicionado 
em CXs de papelão resistentes, que garantam a integridade do produto. Deve 
estar isento de sujidades terrosas, sujidades de roedores, livre de insetos e 
parasitas, umidade, mofo, ranços ou odores. Pacote com 500 g. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Resolução CNNPA nº 12, de 1978. 

pacote 15 2,80 

4 

ARROZ PARBOLIZADO - Especificações: Tipo 1, subgrupo polido, classe longo 
fino, constituídos de graus inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. 
Acondicionada em embalagem de polietileno, transparente, atóxica, original do 
fabricante, embalados em PCT de 01 Kg. Na embalagem deverá constar os 
dados de identificação, a data da fabricação, validade do produto, número do 
lote, lista de ingredientes, quantidade do produto, informação nutricional e 
registro no órgão competente. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a 
partir data de entrega. 

quilograma 20 4,90 

5 

AVEIA EM FLOCOS - Especificação: AVEIA EM FLOCOS _. Embalada em 
papel impermeável, limpo, não violada, resistente e acondicionada em CXs de 
papelão, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 
06 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978 
CX de peso com peso aproximado de 500g. 

pacote 30 9,00 

6 

BISCOITO AGUA E SAL - Especificação: BISCOITO água e sal contendo 
cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, além dos 
substancias normais do produto, crocantes, com cor e cheiro característicos, 
sendo biscoitos inteiros. Livre de sujidades de roedores, livre de insetos e 
parasitas, umidade, mofo ou odores. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses, a partir da data de entrega na unidade requisitante 
embalagem de 400gramas 

quilograma 30 12,50 

7 

BISCOITO MARIA - Especificação: Biscoito Maria: Biscoitos crocantes, com cor 
e cheiro característicos, sendo biscoitos inteiros. Deve conter 0 gramas de 
gordura trans por porção do produto. Livre de sujidades de roedores, livre de 
insetos e parasitas, umidade, mofo ou odores. Embalagem de 400 GR. Deve 
conter data de fabricação e validade, ser resistente ao manuseio e com boa 
selagem. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses, a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

pacote 80 5,00 

8 BISCOITO SABOR BAUNILHA COM CAMADA DE BISCOITO SABOR caixa 10 50,00 
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CHOCOLATE - Especificações: deverá ser fabricado a partir de matérias primas 
sãs e limpas, não devem estar mal assados ou com caracteres organolépticos 
anormais. Embalagem: devem estar acondicionados em embalagem primária 
plástica, transparente, envoltos por embalagem secundária de polietileno 
metalizado, atóxico, resistente, lacrado, contendo 360g. Prazo de validade 
mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega. 

9 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - tipo cream cracker, deverá 
ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados biscoitos mal 
cozido, queimado e de caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar quebradiço – embalagem primaria em PCT impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 400G, tendo dupla embalagem e em embalagem 
secundaria de CX de papelão 

pacote 80 5,00 

10 

BISCOITO TIPO ROSQUINHA - Especificações: sabor leite, contendo 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite, açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, açúcar invertido, 
sal. O produto não deve apresentar-se queimado ou tostado e nem quebrado. 
Composição Nutricional mínima de 6g de proteína e valor calórico de 
aproximadamente 390kcal em 100g do produto. Forma de apresentação: pacote 
com 400 gramas. 

pacote 80 5,00 

11 
BOMBONS DIVERSOS - Especificações: bombons sortidos, no mínimo 12 
sabores diferentes. 

quilograma 30 20,00 

12 

BOMBONS SORTIDOS - Especificações: bombom sortido, CX resistente, 
embalada em plástico, mínimo 300 gramas de bombons diversos, sendo que 
os bombons devem ter mais recheios de oleaginosas e chocolates ao leite do 
que de frutas, no rótulo deve constar informação nutricional de todas as 
variedades 

caixa 15 22,00 

13 

CAFÉ250 G - Torrado e moído, duplamente embalado, sendo a primeira 
embalagem em CX protetora de papel e a segunda em embalagem a vácuo 
laminada, torração escura, sem glúten e sem gordura saturada, com selo de 
pureza ABIC, embalagem pacote com 250 Gramas. Referência para qualidade 
dos produtos: Melitta, Pilão, Caboclo “ou equivalente”, “ou de melhor qualidade”. 
Com validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega 

quilograma 10 27,00 

14 

CALDO DE CARNE EM TABLETES - Especificação: CALDO DE CARNE. 
Matéria prima de boa qualidade constituído basicamente de carne de boi 
desidratado, liofilizado, sal, amido de milho, gordura vegetal, condimentos, 
podendo conter corante natural, apresentando-se livre de matérias terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais, em embalagem metalizada, 
resistente e atóxica com validade 12 meses após a data de fabricação 
acompanhado de laudo de laboratório credenciado do lote a ser entregue. O 
produto deverá estar de acordo com a NTA 70 (Decreto 12.342/78). Caixinha de 
papelão c/ 06 unidades de 114 gramas. 

caixa 01 25,00 

15 
CARNE MOÍDA EM CONSERVA - Especificações: enlatada, peso líquido 320g, 
contendo data de fabricação, validade 

unidade 50 8,00 

16 

CHARQUE. - Especificação: Apresentação: CARNE DE CHARQUE 1ª 
QUALIDADE (no máximo 10% de gordura), embalada em saco plástico vácuo 
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade 
do produto até o momento do consumo, acondicionado em CXs lacradas. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. 

quilograma 25 38,00 

17 
COCO RALADO - Especificação: sem adição de açúcar, em flocos finos, 
acondicionado em embalagem aluminizada ou de polietileno atóxico 
transparente, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos 

unidade 10 14,00 
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ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 

18 

COLORAL 100 G. - Especificação: O colorífico deve ser constituído de matéria 
prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico 
do produto. Contendo no Máximo 10% de sal, de acordo com as normas 
vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de 
rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 
276/2005. Apresentação: pacote com 100g. 

pacote 10 1,70 

19 
CONDIMENTO COMINHO EM PÓ - Especificações: embalagem, contendo 01 
kg, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. 

pacote 10 3,00 

20 
CONDIMENTO PIMENTA DO REINO - Especificações: contendo 100g, 
apresentação industrial, matéria-prima pimenta do reino, aspecto físico pó. 

pacote 10 2,00 

21 

CREME DE LEITE - Especificação: CREME DE LEITE. Origem animal, 
embalado em lata ou tetra Pack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não 
estufada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade 
do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, 
conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial 
e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

unidade 40 6,00 

22 

ERVILHA EM CONSERVA - Especificações: ingredientes: ervilha, água, e sal, 
sem conservantes. Embalagem longa vida, deve estar intacta, resistente, 
vedada hermeticamente, com peso líquido de 280g. Prazo de validade mínimo 
02 anos a contar a partir da data de entrega. 

unidade 05 5,00 

23 

FARINHA DE MANDIOCA PARA FAROFA - Especificações:fina, branca, 
torrada, embalada em PCT plásticos de 01 kg, transparentes, limpos não 
violados, resistentes. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data 
de entrega. 

quilograma 20 6,00 

24 
FARINHA DE TAPIOCA - Especificações: hidratada, no ponto ideal, embalagem 
de 500 gramas. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de 
entrega. 

quilograma 15 15,00 

25 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Especificações: pacote de 01 kg, 
especial com fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados 
e resistentes, contendo dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, lote, peso líquido. Com validade mínima de 70 (setenta) dias a 
partir da data de entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

quilograma 15 7,00 

26 

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Especificações: pacote de 01 kg, 
especial sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados 
e resistentes, contendo dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, lote, peso líquido. Com validade mínima de 70 (setenta) dias a 
partir da data de entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

quilograma 15 6,50 

27 

FARINHA LACTEA - Especificações: enriquecida com vitaminas, de preparo 
instantâneo. Fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá 
apresentar aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e substâncias 
nocivas. Embalagem: potes de polipropileno, atóxicos, bem vedados, com 400g 
cada. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

pacote 30 15,00 

28 

FEIJÃO CARIOCA - Especificações: tipo 1, em saco transparente, isento de 
sujidades não violadas, resistentes, quantidade de 01 kg, Embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

quilograma 20 9,50 

29 

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO - Especificações: Pré -cozido, adicionado de 
vitaminas e minerais, 1° qualidade, com características sensoriais preservadas, 
acondicionado em lata com 500gr. Na embalagem conter dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo as 

pacote 30 4,00 
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Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

30 

FRANGO INTEIRO - Especificações: congelado, de 1ª qualidade, pesando 
individualmente no máximo 2kg, em embalagem transparente, à vácuo ou bem 
lacradas, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro 
no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade. 

caixa 10 190,00 

31 
KETCHUP - Especificações: embalagem de 500g. Contendo identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da 
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

unidade 10 8,00 

32 

LEITE CONDENSADO - LATA. - Especificação: LEITE CONDENSADO _ Obtido 
pela desidratação do leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado em lata 
limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que 
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e 
DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

unidade 100 8,00 

33 

LEITE EM PÓ 200 Gr. - Especificação: Leite em pó integral instantâneo 
vitaminado A e D 200 gr. fardo com 50 PCT de 200 gramas. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Deverá atender as especificações técnicas da Portaria nº 369 de 04/09/1997 do 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. 
Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. 

pacote 200 7,50 

34 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Especificações: produto não fermentado 
obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum, enriquecida com 
ferro e ácido fólico. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas, parasitos e larvas. Acondicionados em embalagem de 500 
gramas, plástica, atóxica, resistente e não violada, que garanta a integridade do 
produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

quilograma 20 7,80 

35 
MAIONESE TRADICIONAL - Especificações: embalagem de 500g. Contendo 
identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do 
Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

unidade 10 7,80 

36 

MARGARINA 250 Gr - Especificação: MARGARINA C/ SAL. Embalagem de 250 
gr. O produto deve ser isento de gorduras trans. e conter no mínimo 65% de 
lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar 
isentos de ranço e de outras características indesejáveis, com recomendação 
para uso culinário - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando 
vedação adequada. Embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Deverá 
apresentar validade mínima de 6(seis) meses a partir da data de entrega. Com 
registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. CX com 24 unid. 

quilograma 30 12,00 

37 

MILHO BRANCO - Especificações: seco processado em grãos crus, inteiros, 
para o preparo de mingau, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de 
fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, 
acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, transparente, 
resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem 
deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade 
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

pacote 25 6,00 

38 MILHO VERDE EM CONSERVA - Especificações: ingredientes: milho, água, e unidade 05 5,00 
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sal, sem conservantes. Embalagem longa vida, deve estar intacta, resistente, 
vedada hermeticamente, com peso líquido de 280g. Prazo de validade mínimo 
02 anos a contar a partir da data de entrega. 

39 

MISTURA PARA BOLO - Especificações: sabor a ser escolhido pela 
administração, peso líquido mínimo de 400 gramas. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Prazo de validade 
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

unidade 20 7,00 

40 

MOLHO DE TOMATE - Especificações: embalagem com 340 gramas, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de 
entrega. 

unidade 10 6,25 

41 

ÓLEO COMESTÍVEL - Especificações: óleo de soja, puro, refinado, sem 
colesterol, rico em vitamina E, embalagem contendo no mínimo 900 ml, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
peso liquido, de acordo com Resolução 482/99 - Anvisa. Prazo de validade 
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

unidade 20 7,90 

42 

OVOS DE GALINHA EM CUBA. - Especificação: OVO DE GALINHA, classe A, 
tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou 
sujidades, cor, odor ou sabor anormais acondicionados em embalagem 
apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspeção oficial, 
devendo atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de 
Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA Resolução nº 05 de 05/7/91. 

cuba 20 20,00 

43 

PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Especificações: cortado em fatias (filé), sem 
pele, congelado. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, 
atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem deve conter as seguintes informações: 
identificação da empresa, peso, data de processamento e data de validade, 
identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Prazo 
de validade mínimo 03 meses a contar a partir da data de entrega. Apresentar 
em anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção sanitária dos 
produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente. 

quilograma 20 20,00 

44 

REFRIGERANTE (SABORES VARIADOS) - Especificações: fardo c/ 06 um de 
pet de 02 litros contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de 
validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da 
CNNPA. 

fardo 40 60,00 

45 

SAL REFINADO - Especificações: produto refinado, iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, isento de impurezas e umidade, de acordo com 
a Legislação Federal Específica, acondicionado em embalagem de 01 kg, saco 
plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, número do 
lote, data de fabricação, quantidade do produto e número de registro. Prazo de 
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

quilograma 05 1,80 

46 

SARDINHA EM LATA PESCADO EM CONSERVA - Especificações: 
embalagem contendo no mínimo 125 gramas ter data de fabricação e validade e 
marca do produto. Prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias da data de 
entrega do produto. 

unidade 50 5,00 

47 

SELETAS DE LEGUMES - Especificações; ingredientes: ervilha, batata, 
cenoura e salmoura (água e sal). Embalagem: longa vida, deve estar intacta, 
resistente, vedada hermeticamente, contendo 200g do produto. Prazo de 
validade mínimo 23 meses a contar a partir da data de entrega 

unidade 15 5,00 

48 
SUCO EM GARRAFA - Especificação: Suco liquido, sabores diversos (a critério 
da Administração), natural, concentrado s/ açúcar c/mínimo de 50% de polpa 
em garrafa de 500ml 

unidade 80 7,00 

49 
TEMPERO COMPLETO C/ PIMENTA. - Especificação: Apresentação: 
Embalagem plástica (copo) de 500 gr. TEMPERO COMPLETO - Concentrado 

unidade 20 5,00 
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de Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, pimenta do reino, 
embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, contendo informações dos 
ingredientes, data de fabricação. Registro no MS produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. De acordo com a RDC 
nº 276/2005. 

50 

VINAGRE VINHO TINTO - Especificações: produto natural fermentado acético 
simples, isenta de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 
livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais, embalagem 
em PVC (policloreto de vinila) de 750 ml. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) 
meses a partir data de entrega. 

unidade 20 3,25 

LOTE 28 – GÊNEROS ALIMENTICIOS(SCFV) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT V.UNIT 

1 

ACHOCOLTDO EM PO 500G - Especificação: Achocolatado: Enriquecido com 
vitaminas, valor energético de 76 kcal por porção do produto. Deve estar isento de 
sujidades terrosas, sujidades de roedores, livre de insetos e parasitas, umidade, mofo, 
ranços ou odores. Deve conter data de fabricação e validade, ser resistente ao 
manuseio e com boa selagem. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses, a partir da data de entrega na unidade requisitante. LT com 400 G. 

unidade 200 6,00 

2 

AÇUCAR - Especificação: Açúcar: Tipo cristal, branco, de primeira qualidade.  Fardo 
com 30 pacotes de 01 quilo. Deverá ter boa apresentação, coloração, isento de 
impurezas e umidade, matérias terrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais. 
Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo peso líquido de 1kg.Deve constar a 
data de empacotamento e validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses, a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

fardo 48 118,00 

3 

ARROZ TIPO 2 - Especificações: Tipo 2, subgrupo polido, classe longo fino, 
constituídos de graus inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionada 
em embalagem de polietileno, transparente, atóxica, original do fabricante, embalados 
em pacotes de 01 Kg. Na embalagem deverá constar os dados de identificação, a data 
da fabricação, validade do produto, número do lote, lista de ingredientes, quantidade do 
produto, informação nutricional e registro no órgão competente. Prazo de validade 
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

quilogra
ma 

240 4,70 

4 

AVEIA EM FLOCOS - Especificação: AVEIA EM FLOCOS. Embalada em papel 
impermeável, limpo, não violada, resistente e acondicionada em CXs de papelão, que 
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de 
entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978 CX de peso com peso aproximado de 500g. 

unidade 200 11,00 

5 

BISCOITO AGUA E SAL - Especificação: BISCOITO água e sal contendo cloreto de 
sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, além dos substancias normais do 
produto, crocantes, com cor e cheiro característicos, sendo biscoitos inteiros. Livre de 
sujidades de roedores, livre de insetos e parasitas, umidade, mofo ou odores. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 meses, a partir da data de entrega na unidade 
requisitante embalagem de 400gramas 

caixa 60 51,50 

6 

BISCOITO CREAN CRACKER, 400G. - Especificação: Biscoitos Cream-Cracker: CX 
com 10 pacotes de 400 gramas. Biscoitos crocantes, com cor e cheiro característicos, 
sendo biscoitos inteiros. Deve conter 0 gramas de gordura trans. por porção do produto. 
Livre de sujidades de roedores, livre de insetos e parasitas, umidade, mofo ou odores. 
Deve conter data de fabricação e validade, ser resistente ao manuseio e com boa 
selagem. O produto deverá apresentar. Validade mínima de 6 meses, a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. 

caixa 96 51,50 

7 

BISCOITO MAISENA - Especificação: Apresentação: Pacote de 400gramas. BISCOITO 
DOCE TIPO MAISENA -  A base de farinha de trigo com açúcar, soro de leite, gordura 
vegetal hidrogenada, aroma e lecitina de soja, enriquecido com vitaminas. Biscoitos 
crocantes, com cor e cheiro característicos, sendo biscoitos inteiros. Deve conter 0 
gramas de gordura trans por porção do produto. Livre de sujidades de roedores, livre de 

caixa 36 51,50 
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insetos e parasitas, umidade, mofo ou odores. A data de fabricação deverá estar em 
local visível da embalagem, não superior a 30 dias da data de entrega, bem como o 
prazo de validade. 

8 

BISCOITO MARIA - Especificação: Biscoito Maria: Biscoitos crocantes, com cor e cheiro 
característicos, sendo biscoitos inteiros. Deve conter 0 gramas de gordura trans por 
porção do produto. Livre de sujidades de roedores, livre de insetos e parasitas, 
umidade, mofo ou odores. Embalagem de 400 GR. Deve conter data de fabricação e 
validade, ser resistente ao manuseio e com boa selagem. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses, a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

caixa 36 51,50 

9 

BISCOITO TIPO ROSQUINHA - Especificações: sabor leite, contendo ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, açúcar invertido, sal. O produto não deve 
apresentar-se queimado ou tostado e nem quebrado. Composição Nutricional mínima 
de 6g de proteína e valor calórico de aproximadamente 390kcal em 100g do produto. 
Forma de apresentação: pacote com 400 gramas. 

caixa 36 53,00 

10 

CAFÉ - Torrado e moído, duplamente embalado, sendo a primeira embalagem em CX 
protetora de papel e a segunda em embalagem a vácuo laminada, torração escura, sem 
glúten e sem gordura saturada, com selo de pureza ABIC, embalagem pacote com 500 
Gramas. Referência para qualidade dos produtos: Melitta, Pilão, Caboclo “ou 
equivalente”, “ou de melhor qualidade”. Com validade de no mínimo 12 meses a contar 
da data da entrega 

pacote 50 6,50 

11 
CALDO DE CARNE - tabletes c/ 114g. Composição básica: sal, gordura vegetal, amido, 
cebola, extrato de carne, salsa, amido, louro, pimenta-do-reino. Cx c/ 24 UN 

caixa 12 25,00 

12 
CALDO DE FRANGO tabletes c/ 114g. Composição básica: sal, gordura vegetal, amido, 
cebola, extrato de carne, salsa, amido, louro, pimenta-do-reino. Cx c/ 24 UN 

caixa 12 25,00 

13 
CARNE MOÍDA EM CONSERVA - Especificações: enlatada, peso líquido 320g, 
contendo data de fabricação, validade 

unidade 50 8,00 

14 

CHARQUE - Especificação: Apresentação: CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE (no 
máximo 10% de gordura), embalada em saco plástico vácuo transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionado em CXs lacradas. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade 
do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. 

quilogra
ma 

40 38,00 

15 

COCO RALADO - Especificação: sem adição de açúcar, em flocos finos, acondicionado 
em embalagem aluminizada ou de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar 
da data de entrega. 

pacote 360 15,00 

16 
CONDIMENTO COMINHO EM PÓ - Especificações: embalagem, contendo 01 kg, com 
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. 

quilogra
ma 

18 25,00 

17 
CONDIMENTO CORANTE NATURAL - Especificações: pó a base de semolina de 
milho, sal e extrato oleoso de urucum, pacote com 100g, sem glúten, com data de 
validade e marca do produto. 

pacote 20 2,00 

18 
CONDIMENTO PIMENTA DO REINO - Especificações: contendo 100g, apresentação 
industrial, matéria-prima pimenta do reino, aspecto físico pó. 

quilogra
ma 

36 25,00 

19 

CREME DE LEITE - Especificação: CREME DE LEITE. Origem animal, embalado em 
LT ou tetra Pack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Atender as exigências 
do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

unidade 288 6,00 

20 ERVILHA EM LATA - Especificação: produto com ervilhas previamente debulhadas, unidade 240 5,00 
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envazadas e pré-cozidas em líquidos de cobertura apropriada, submetida a processo 
tecnológico adequado antes ou depois hermeticamente fechado. A embalagem em LT 
recravada e esterilizada de 200g, contendo os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto. 
Validade mínima de 06 meses partir da data de entrega 

21 
FARINHA DE MANDIOCA - Especificações:Grosa, branca, torrada, embalada em 
pacotes plásticos de 01 kg, transparentes, limpos não violados, resistentes. Prazo de 
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

quilogra
ma 

960 8,00 

22 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Especificações: pacote de 01 kg, especial 
com fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados e resistentes, 
contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, lote, peso 
líquido. Com validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega de acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. 

quilogra
ma 

10 7,00 

23 

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Especificações: pacote de 01 kg, especial 
sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados e resistentes, 
contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, lote, peso 
líquido. Com validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega de acordo 
com a resolução 12/78 da CNNPA. 

fardo 24 65,00 

24 
FARINHA P/ FAROFA - Especificações:fina, branca, torrada, embalada em pacotes 
plásticos de 01 kg, transparentes, limpos não violados, resistentes. Prazo de validade 
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

quilogra
ma 

100 6,00 

25 

FEIJÃO RAJADO TIPO 1 - Especificações: tipo 1, em saco transparente, isento de 
sujidades não violadas, resistentes, quantidade fardo c/ 30 kg, Embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O 
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Prazo 
de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

fardo 20 300,00 

26 

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO - Especificações: Pré -cozido, adicionado de 
vitaminas e minerais, 1° qualidade, com características sensoriais preservadas, 
acondicionado em LT com 500gr. Na embalagem conter dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo as Normas e 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

pacote 120 3,00 

27 

FRANGO KG - Especificações: congelado, de 1ª qualidade, em embalagem 
transparente, à vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome do produto, 
fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de 
fabricação e validade. 

quilogra
ma 

3.600 9,00 

28 
KETCHUP - Especificações: embalagem de 500g. Contendo identificação do produto, 
data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo 
à resolução 12/78 da CNNPA. 

unidade 300 8,00 

29 

LEITE CONDENSADO - Especificação: Obtido pela desidratação do leite, adicionado 
de sacarose ou glicose, embalado em LT limpas, isenta de ferrugem, não amassada, 
não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da 
Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

unidade 288 6,50 

30 

LEITE DE COCO - Especificações: Natural preparado com endosperma procedente de 
frutos são e maduras, isentos sujidades, parasitas e larvas. Apresentar aspectos, cor, 
cheiro e sabor próprio, acondicionada embalagem de 01 Litro, contendo externamente 
os dados de identificação e procedências, número do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de 
entrega. 

unidade 360 15,00 

31 
LEITE EM PÓ 200 Gr - Especificação: Leite em pó integral instantâneo vitaminado A e 
D 200 gr. fardo com 50 pacotes de 200 gramas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 

fardo 48 318,00 
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de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações 
técnicas da Portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de 
origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir 
da data de entrega. 

32 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Especificações: produto não fermentado obtido pelo 
amassamento mecânico de farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido 
fólico. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. Acondicionados em embalagem de 200 gramas, plástica, 
atóxica, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem 
deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número 
de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) 
meses a partir data de entrega. 

pacote 480 3,50 

33 
MAIONESE TRADICIONAL - Especificações: embalagem de 500g. Contendo 
identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do 
Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

unidade 300 8,00 

34 

MARGARINA 250 Gr - Especificação: MARGARINA C/ SAL. Embalagem de 250 gr. O 
produto deve ser isento de gorduras trans. e conter no mínimo 65% de lipídios, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis, com recomendação para uso culinário - embalagem de 
polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6(seis) meses a partir da data 
de entrega. Com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. CX com 24 unid. 

quilogra
ma 

180 12,00 

35 

MASSA PARA SOPA TIPO PARAFUSO - Especificações: tipo dente ou concha, 
produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum, 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Fabricados a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. Acondicionados em embalagem 
de 500 gramas, plástica, atóxica, resistente e não violada, que garanta a integridade do 
produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. 
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

fardo 12 70,00 

36 

MILHARINA - Especificação: produto obtido pela moagem do grão de milho de 1ª 
qualidade, fortificado com ferro e ácido fólico. Com ausência de umidade; atóxica, 
resistente, deverá ser ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. Embalagem 
plástica flexível, atóxico, resistente, deverá estar acondicionado em embalagem de 500 
(quinhentos) gr, as embalagem devem conter a validade mínima de 6 meses. 

pacote 36 2,50 

37 
MILHO BRANCO 280 Gr - Especificação: Milho branco e salmoura (água e sal). Não 
contém gluten. LT c/ 280 gr 

unidade 200 4,80 

38 

MILHO BRANCO OU AMARELO PARA MINGUAL - Especificações: seco processado 
em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor 
próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, 
acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, transparente, resistente e não 
violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de 
entrega. 

quilogra
ma 

10 12,00 

39 

MILHO PARA PIPOCA - Especificações:de primeira, em grão seco, embalagem de 500 
gramas. 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. Prazo 
de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

pacote 96 5,50 

40 
MILHO VERDE 280 Gr - Especificação: Milho verde e salmoura (água e sal). Não 
contém gluten. LT c/ 280 gr 

unidade 240 5,25 
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41 

MISTURA PARA BOLO - Especificações: sabor a ser escolhido pela administração, 
peso líquido mínimo de 400 gramas. Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a 
partir data de entrega. (chocolate e abacaixi) 

pacote 200 6,80 

42 
MOLHO DE TOMATE - Especificações: embalagem com 340 gramas, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

unidade 288 6,00 

43 
MORTADELA TRADICIONAL - Especificações: com carne suína, com cor, odor e sabor 
característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo 
contendo informação do produto e validade, PC inteira. 

unidade 20 45,00 

44 

ÓLEO COMESTÍVEL - Especificações: óleo de soja, puro, refinado, sem colesterol, rico 
em vitamina E, embalagem contendo no mínimo 900 ml, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com 
Resolução 482/99 - Anvisa. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data 
de entrega. 

unidade 480 6,80 

45 

OVOS DE GALINHA EM CUBA - Especificação: OVO DE GALINHA, classe A, tipo 3 
grande. Produto fresco de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor 
ou sabor anormais acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. 
Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do 
Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA 
Resolução nº 05 de 05/7/91. 

cuba 72 20,00 

46 
REFRIGERANTE (SABORES VARIADOS) - Especificações: fardo c/ 06 um de pet de 
02 litros contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ 
registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

pacote 100 58,00 

47 

SAL REFINADO - Especificações: produto refinado, iodado, com granulação uniforme e 
com cristais brancos, isento de impurezas e umidade, de acordo com a Legislação 
Federal Específica, acondicionado em embalagem de 01 kg, saco plástico, íntegro, 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação, quantidade 
do produto e número de registro. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir 
data de entrega. 

quilogra
ma 

60 1,80 

48 
SALSICHA - Especificações: enlatada, peso drenado 180g, contendo data de 
fabricação, validade 

unidade 100 4,00 

49 
SARDINHA EM LT PESCADO EM CONSERVA - Especificações: embalagem contendo 
no mínimo 125 gramas ter data de fabricação e validade e marca do produto. Prazo de 
validade mínimo de 90 (noventa) dias da data de entrega do produto. 

unidade 100 4,80 

50 
SUCO EM PACOTE - Especificação: Suco em pó, industrializado, sabor caju, s/ açúcar 
c/mínimo em pct c/ 200 gr. 

pacote 432 6,00 

51 
TEMPERO COMPLETO - Especificação: TEMPERO COMPLETO, produto preparado à 
base de alho, sal, e especiarias, com ou sem adição de pimenta. Embalagem em OS 
(Poliestireno) com tampa e vedação aluminizada, com capacidade para 300g; 

pacote 300 5,00 

52 

VINAGRE BRANCO - Especificações: produto natural fermentado acético simples, 
isenta de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, 
material terroso e detritos de animais e vegetais, embalagem em PVC (policloreto de 
vinila) de 750 ml. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

unidade 20 4,00 

LOTE 34 – MATERIAL DE HIGIIÊNE E LIMPEZA (SCFV) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT V.UNIT 

1 

AGUA SANITARIA - Especificação: acondicionada em embalagem plástica com 5 
(cinco) litros solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro 
ativo entre 2,0%p/p a 2,5%p/p. Com registro ou notificação do MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do 
produto 

unidade 480 36,00 

2 
ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS 400ML - Especificação: Álcool em Gel, antisséptico, 
70%, Higienizante para as Mãos com hidratantes, Frasco com 400ml, bico dosador 

unidade 20 25,00 
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(válvula pump). Composição mínima: aqua, alcohol, triethanolamine, acrylatecopolymer, 
peg-60, glycerin, almondglyrecides. Apresentar Registro do produto junto ao Ministério 
da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do 
licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de 
Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, de acordo com NBR 14725 e 
Ficha Técnica do produto 

3 
DETERGENTE - Detergente concentrado limpa alumínio incolor. Embalagem 500ml. 
Aplicação doméstica. Data de fabricação máxima de 3 meses na data da entrega do 
produto. 

unidade 340 5,00 

4 

DESINFETANTE LÍQUIDO com 1000 ml - Especificação: embalagem plástica, 
acondicionado, pH (100%) 12,5 – 13,5, densidade 1,035 g/ml, sólidos totais 12,5; 
aspecto líquido diluição pronto para uso; solubilidade em médio aquoso. Com registro 
ou notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de 
fabricação estampada no rotulo do produto. 

unidade 360 10,00 

5 

DESODORIZADOR DE AR - Especificação: em spray, com no mínimo de 360 ml, a 
base de triotileno glicol, essências variadas. Com registro ou notificação do 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada 
no rotulo do produto. 

unidade 120 12,00 

6 

DETERGENTE LÍQUIDO BACTERICIDA - Especificação: neutro, diversos aromas, 
embalagem em plástico resistente com 500 ml. Com registro ou notificação do 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada 
no rotulo do produto. 

unidade 360 3,00 

7 
ESCOVA “DE LAVAR VASO SANITÁRIO" - Especificação: com base de plástico 
resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio com cabo de 20 centímetros. 

unidade 20 12,00 

8 ESPONJA DE AÇO - Especificação: Lã de aço (Nº 8), pacote C/14 unidades cada. fardo 10 43,00 

9 ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE (MULTIUSO) unidade 200 1,00 

10 
PANO DE CHÃO - Especificação: 100% algodão, alvejado, alta absorção medindo no 
mínimo 40x70cm. 

unidade 100 6,00 

11 ESCOVA LIMPEZA GERAL - Escovão para chão, em piaçava unidade 50 6,50 

12 
PANO DE LIMPEZA COPA-COZINHA (GUARDANAPO) - Especificação: 100% 
algodão, alta absorção, resistente, medindo aproximadamente 70x42 cm 

unidade 50 8,90 

13 
PAPEL HIGIÊNICO - Especificação: rolo de 300 metros com 8 cm folha simples branco, 
100% celulose, embalagem contendo 64 rolos. 

fardo 75 55,00 

14 
PAPEL TOALHA - Especificação: absorvente, cor branca, duas dobras, embalagem 
com 1000 folhas de papel Inter folhado, medindo 20x21,5 cm. 

fardo 20 90,00 

15 
PAPEL ALUMÍNIO - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 
M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO. 

unidade 50 8,89 

16 
PASTILHA SANITÁRIA - Especificação: Pedra sanitária: tipo arredondada, com suporte, 
fragrância floral, na cor azul, em consistência solida, composto de 98,99% de 
paradicorobenzeno. 

unidade 400 4,50 

17 RODO - Especificação: base plástica 40 cm com cabo, diversas cores. unidade 50 10,00 

18 DETERGENTE - Soda cáustica. Embalagem 300 gramas. unidade 100 8,00 

19 
PAPEL FILME - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, 
COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO 
DOMÉSTICA 

unidade 50 8,90 

20 
SABÃO EM PÓ - Especificação: embalagem de 500 g CX de papelão ou Sache. Com 
registro ou notificação do MINISTÉRIO DA SAÚDE, validade, indicação de uso e data 
de fabricação estampada no rotulo do produto. 

caixa 05 150,00 

21 
SABÃO BARRA - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, 
TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 
1kg, FORMATO RETANGULAR, COR AZUL 

unidade 60 6,00 

22 SACO PARA LIXO - Especificação: polietileno de alta densidade, cor preta, 200 litros, pacote 200 6,50 



 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
Secretaria Executiva de Fazenda – Comissão Permanente de Licitação 

CNPJ: 05.139.464/0001-05 

 

Rodovia Almeirim/Panaicá, n°.510 – Centro - CEP: 68.230-000 – Almeirim/Pará Página 42 
 

densidade 0,0006 embalagem com 100 unidades. Conforme normas da ABNT 

23 
SACO PARA LIXO - Especificação: polietileno de alta densidade, cor preta, 100 litros, 
densidade 0,0006 embalagem com 100 unidades. Conforme normas da ABNT 

pacote 200 3,75 

24 
SACO PARA LIXO - Especificação: polietileno de alta densidade, cor preta, 50 litros, 
densidade 0,0006 embalagem com 100 unidades. Conforme normas da ABNT 

pacote 200 3,75 

25 
SACO PARA LIXO - Especificação: polietileno de alta densidade, cor preta, 30 litros, 
embalagem com 10 unidades. Conforme normas da ABNT 

pacote 200 3,75 

26 

LUVA DE PROTEÇÃO - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO 
LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO 
PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO 

pacote 100 19,80 

27 

TOUCA HOSPITALAR - TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIAL* 
NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, 
COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO 
USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, 
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX 

unidade 10 2,25 

28 
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, 
MATERIAL AÇO, TIPO SONDA, COMPRIMENTO 10 M 

unidade 20 15,00 

29 
BOMBA DE INSETICIDA - Inseticida em aerossol, com solvente a base de água. Lata 
c/300 ml. Validade mínima de 24 meses, a partir da data de entrega. Marca de 
referência Raid, Detefon,SBP, Baygon, ou equivalente. 

unidade 120 15,00 

30 
VASSORA PIAÇAVA - Especificação: n° 05, base madeira revestida com folha de 
frandres, com cabo de madeira plastificado. 

unidade 200 10,00 

 
EMPRESA: P H DE ABREU LIMA, pelos valores descritos acima. 
VALOR TOTAL: R$ 229.969,20 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) 

LOTE 5 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SEDES) 

Item Descrição Unid Quantidade V.UNIT 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ - Pó instantâneo vitaminado. Deverá ser obtido de matérias 
primas são e limpas isento de matérias terrosas e parasitas. Aspecto: pó homogêneo, 
cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Ingredientes: açúcar, 
cacau em pó solúvel e sal refinado, não conte glúten - embalagem de 400 gramas 

unidade 300 9,45 

2 

AÇUCAR - Açúcar: Tipo cristal, branco, de primeira qualidade.  Fardo com 30 PCT de 
01 quilo. Deverá ter boa apresentação, coloração, isento de impurezas e umidade, 
matérias terrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de 
polietileno atóxico, contendo peso líquido de 1kg.Deve constar a data de 
empacotamento e validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses, 
a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

quilograma 1.000 3,95 

3 

ARROZ BRANCO - Tipo 1, subgrupo polido, classe longo fino, constituídos de graus 
inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionada em embalagem de 
polietileno, transparente, atóxica, original do fabricante, embalados em PCT de 01 Kg. 
Na embalagem deverá constar os dados de identificação, a data da fabricação, 
validade do produto, número do lote, lista de ingredientes, quantidade do produto, 
informação nutricional e registro no órgão competente. Prazo de validade mínimo de 6 
(seis) meses a partir data de entrega. 

quilograma 1.200 4,25 

4 
ARROZINA - Amido de milho com farinha de arroz, tradicional, tipo arrozina, 
embalagem com 200 g, caixa com 48 unidades 

unidade 100 4,95 

5 

AVEIA EM FLOCOS - Embalada em papel impermeável, limpo, não violada, resistente 
e acondicionada em CXs de papelão, que garanta a integridade do produto. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 
12, de 1978 CX de peso com peso aproximado de 500g. 

pacote 50 4,95 

6 BISCOITO AGUA E SAL - BISCOITO água e sal contendo cloreto de sódio em caixa 200 49,50 
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quantidade que acentue o sabor salgado, além dos substancias normais do produto, 
crocantes, com cor e cheiro característicos, sendo biscoitos inteiros. Livre de sujidades 
de roedores, livre de insetos e parasitas, umidade, mofo ou odores. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses, a partir da data de entrega na unidade 
requisitante embalagem de 400gramas 

7 

BISCOITO MARIA - Biscoito Maria: Biscoitos crocantes, com cor e cheiro 
característicos, sendo biscoitos inteiros. Deve conter 0 gramas de gordura trans por 
porção do produto. Livre de sujidades de roedores, livre de insetos e parasitas, 
umidade, mofo ou odores. Embalagem de 400 GR. Deve conter data de fabricação e 
validade, ser resistente ao manuseio e com boa selagem. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses, a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

caixa 200 55,95 

8 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - Tipo cream cracker, deverá ser 
obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados biscoitos mal cozido, 
queimado e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar 
quebradiço – embalagem primaria em PCT impermeáveis lacrados com peso líquido de 
400G, tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria de CX de papelão. 

caixa 200 56,95 

9 

CAFÉ250 G - Torrado e moído, duplamente embalado, sendo a primeira embalagem 
em CX protetora de papel e a segunda em embalagem a vácuo laminada, torração 
escura, sem glúten e sem gordura saturada, com selo de pureza ABIC, embalagem 
pacote com 250 Gramas. Referência para qualidade dos produtos: Melitta, Pilão, 
Caboclo “ou equivalente”, “ou de melhor qualidade”. Com validade de no mínimo 12 
meses a contar da data da entrega 

quilograma 1.000 27,45 

10 
CARNE MOÍDA EM CONSERVA - Enlatada, peso líquido 320g, contendo data de 
fabricação, validade 

unidade 1.500 8,50 

11 

CHARQUE - Apresentação: CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE (no máximo 10% 
de gordura), embalada em saco plástico vácuo transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, 
acondicionado em CXs lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

quilograma 100 36,50 

12 

COLORAL 100 G. - O colorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade 
e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no 
Máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de 
no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de fabricação. Registro no MS. 
De acordo com a RDC nº 276/2005. Apresentação: pacote com 100g. 

pacote 50 1,35 

13 
CONDIMENTO COMINHO EM PÓ - Embalagem, contendo 01 kg, com identificação do 
produto, marca do fabricante e prazo de validade. 

pacote 50 1,35 

14 
CONDIMENTO PIMENTA DO REINO - Contendo 100g, apresentação industrial, 
matéria-prima pimenta do reino, aspecto físico pó. 

pacote 50 1,45 

15 

CREME DE LEITE - Origem animal, embalado em lata ou tetra Pack, limpa, isenta de 
ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
do lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e 
DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial 
e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. 

unidade 500 6,45 

16 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Pacote de 01 kg, especial com fermento, 
embalada em sacos transparentes, limpos, não violados e resistentes, contendo dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, lote, peso líquido. Com validade 
mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega de acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. 

quilograma 50 5,95 

17 
FARINHA LACTEA - Enriquecida com vitaminas, de preparo instantâneo. Fabricada a 
partir de matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e cheiro 

pacote 100 8,95 
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característico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: potes de 
polipropileno, atóxicos, bem vedados, com 400g cada. Prazo de validade mínimo 06 
meses a contar a partir da data de entrega. 

18 

FEIJÃO CARIOCA - Tipo 1, em saco transparente, isento de sujidades não violadas, 
resistentes, quantidade de 01 kg, Embalagem com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a 
partir data de entrega. 

quilograma 1.500 9,95 

19 

FEIJÃO PRETO - Tipo 1, em saco transparente, isento de sujidades não violadas, 
resistentes, quantidade de 01 kg, Embalagem com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a 
partir data de entrega. 

quilograma 300 8,75 

20 

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO - Pré -cozido, adicionado de vitaminas e minerais, 
1° qualidade, com características sensoriais preservadas, acondicionado em lata com 
500gr. Na embalagem conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso liquido, de acordo as Normas e Resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. 

pacote 600 2,75 

21 

FRANGO INTEIRO - Congelado, de 1ª qualidade, pesando individualmente no máximo 
2kg, em embalagem transparente, à vácuo ou bem lacradas, com denominação do 
nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA 
OU SIM), data de fabricação e validade. 

caixa 30 188,50 

22 

LEITE CONDENSADO - LATA. - Obtido pela desidratação do leite, adicionado de 
sacarose ou glicose, embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não 
estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura e 
DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial 
e Sanitária de Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 
(seis) meses a partir da data de entrega. 

unidade 500 8,95 

23 

LEITE EM PÓ 200 Gr. - Leite em pó integral instantâneo vitaminado A e D 200 gr. fardo 
com 50 PCT de 200 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da Portaria nº 369 de 
04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da 
Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. 

pacote 1.500 6,25 

24 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Produto não fermentado obtido pelo amassamento 
mecânico de farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e ácido fólico. Fabricados a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas. 
Acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica, atóxica, resistente e não 
violada, que garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de 
entrega. 

quilograma 1.500 7,95 

25 

MARGARINA 250 Gr - MARGARINA C/ SAL. Embalagem de 250 gr. O produto deve 
ser isento de gorduras trans. e conter no mínimo 65% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor 
e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis, com recomendação para uso culinário - embalagem de 
polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6(seis) meses a partir da data 
de entrega. Com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. CX com 24 unid. 

quilograma 300 9,95 

26 MASSA PARA SOPA - Massa para sopa com sêmola e ovos, tipo “ave maria”. unidade 500 6,95 
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Apresentação em embalagens de 500g, que devem apresentar externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e 
INMETRO.Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. 

27 

MILHO BRANCO - Seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mingau, 
com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, 
larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em embalagem de 500 gramas, 
plástica, transparente, resistente e não violada, que garanta a integridade do produto. A 
embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Prazo de 
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

unidade 200 4,50 

28 

ÓLEO COMESTÍVEL - Óleo de soja, puro, refinado, sem colesterol, rico em vitamina E, 
embalagem contendo no mínimo 900 ml, com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com Resolução 482/99 - 
Anvisa. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

unidade 1.000 5,95 

29 

OVOS DE GALINHA EM CUBA. - OVO DE GALINHA, classe A, tipo 3 grande. Produto 
fresco de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor 
anormais acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de 
avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento interno 
de inspeção de Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA Resolução nº 05 de 05/7/91. 

Cuba 100 16,00 

30 
REFRIGERANTE (SABORES VARIADOS) - Fardo c/ 06 um de pet de 02 litros 
contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ registro 
do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

Fardo 100 37,00 

31 

SAL REFINADO - Produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais 
brancos, isento de impurezas e umidade, de acordo com a Legislação Federal 
Específica, acondicionado em embalagem de 01 kg, saco plástico, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto e 
número de registro. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de 
entrega. 

quilograma 100 1,45 

32 
SARDINHA EM LATA PESCADO EM CONSERVA - Embalagem contendo no mínimo 
125 gramas ter data de fabricação e validade e marca do produto. Prazo de validade 
mínimo de 90 (noventa) dias da data de entrega do produto. 

unidade 1.500 4,50 

33 

TEMPERO COMPLETO C/ PIMENTA. - Apresentação: Embalagem plástica (copo) de 
500 gr. TEMPEROS COMPLETO - Concentrado de Ingredientes básicos: sal, alho, 
cebola, óleo vegetal, pimenta do reino, embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, 
contendo informações dos ingredientes, data de fabricação. Registro no MS produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. De 
acordo com a RDC nº 276/2005. 

pacote 50 7,45 

34 
FARINHA DE MANDIOCA - Fina, branca, torrada, embalada em PCT plásticos de 01 
kg, transparentes, limpos não violados, resistentes. Prazo de validade mínimo de 6 
(seis) meses a partir data de entrega. 

quilograma 1.500 7,50 

LOTE 10 - MATERIAL PEDAGÓGICO (CRAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT. V.UNIT 

1 
BRINQUEDO INFANTIL: ALFABETO EDUCATIVO - Alfabeto móvel em EVA, 
dimensão das letras 5 x 4 x 5 cm com 72 letras. 

unidade 10 45,00 

2 

BRINQUEDO INFANTIL: BLOCOS EDUCATIVO DE ENCAIXE - Blocos 
educativos material de plástico tamanho, modelos e cores variadas com 
especificação de faixa etária na embalagem e certificação com selo de garantia 
do INMETRO. 

unidade 10 85,00 

3 
BRINQUEDO INFANTIL: BOLA DENTE DE LEITE - Bola de borracha, tipo dente 
de leite, em borracha resistente. 

unidade 10 12,00 

4 
BRINQUEDO INFANTIL: BONECA - Boneca com corpo de garota, altura 33cm, 
cabelos compridos, olhos azuis, vestidos coloridos, em material emborrachado. 

unidade 100 29,50 

5 BRINQUEDO INFANTIL: BONECO - Boneco Masculino, tema diversos. unidade 100 32,50 
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6 
BRINQUEDO INFANTIL: CARRINHOS - Carrinhos material de plástico tamanho, 
modelos e cores variadas com especificação de faixa etária na embalagem e 
certificação com selo de garantia do INMETRO. 

unidade 100 24,75 

7 
BRINQUEDO INFANTIL: CUBO MÁGICO - Cubo Mágico; Dimensões do 
Produto=5,5 X 5,5 X 5,5CM. 

unidade 05 18,95 

8 

BRINQUEDO INFANTIL: JOGO DE DAMAS - Jogo de Damas 30 x 30cm - Jogo, 
com tabuleiro confeccionado em M.D.F., pintado com fundo branco ultravioleta 
atóxico, com serigrafia azul ultravioleta atóxica formando casas claras e escuras, 
medindo 30 x 30 cm. 24 peças (12 peças claras e 12 peças escuras) de plástico 
com 2,5cm de diâmetro. Embalagem: Saco plástico grampeado com solapa 
colorida em papel couchê. Produto com certificação do INMETRO. 

unidade 05 12,95 

9 

BRINQUEDO INFANTIL: JOGO DE DOMINÓ EDUCATIVO - Brinquedos 
educativos e recreativos, domino diversos,28 peças em madeira tipo: dominó 
educativo – tema diversos material: composto por 28 peças de madeira 
embalagem: acondicionado em CX de madeira tipo estojo 

unidade 05 14,95 

10 

BRINQUEDO INFANTIL: JOGO EDUCATIVO DA MEMÓRIA - Brinquedos 
educativos e recreativos, jogo da memória, (números, letras e gravuras 
diversas), 40pç tipo: jogo da memória - material: em madeira, composto por 40 
peças embalagem: acondicionado em embalagem apropriada 

unidade 10 19,95 

11 
BRINQUEDO INFANTIL: JOGO EDUCATIVO DE MONTAR - Blocos de montar – 
Tema Diversos; Material / Composição: Madeira 

unidade 05 19,95 

12 
BRINQUEDO INFANTIL: PEGA VARETAS - Jogo de pega vareta colorido 
material: madeira, polipropileno cor: colorido acabamento: lixado, pontiagudo 
acondicionamento: tubetes de papelão. 

unidade 05 15,95 

13 

BRINQUEDO INFANTIL: QUEBRA- CABEÇA - Jogo de quebra cabeça, em 
papel cartão, jogos de 16, 25 e 49 peças; características matéria prima: papel 
cartão tema: diversos (números, letras e gravuras diversas); faixa etária: acima 
de 04 anos embalagem: CX de papelão, com selo de garantia do INMETRO 
medida da embalagem: aproximadamente (20,4 x 28,1 x 4,5) cm 

unidade 05 18,45 

14 CDs EDUCATIVOS - CDs educativos infantis, com temas diversos. unidade 10 12,95 

15 

KIT DE FANTOCHE 3D EM TECIDO - Dimensões aproximada do produto: 
18x9x30cm, dimensões do produto com embalagem 20x11x32cm peso 
aproximado: 90g, itens inclusos; 04 fantoches, composição/material: feltro, 
embalagem plástica 

unidade 10 12,95 

16 LIVROS EDUCATIVOS - Livros infantis, temas diversos. jogo 02 45,25 

17 
PUFF INFANTIL - Puff infantil dado grande em couro sintético colorido 45x45x45 
pesando 1,5kg 

unidade 04 29,75 

18 
TAPETE EMBORRACHADO - Tapete tipo Tatame em E.V.A com encaixe nas 
bordas, medindo 100x100x2 20cm 

unidade 02 25,95 

LOTE 12 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) (CRAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT. V.UNIT. 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ - Pó instantâneo vitaminado. Deverá ser obtido de 
matérias primas são e limpas isento de matérias terrosas e parasitas. Aspecto: 
pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. 
Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não conte glúten - 
embalagem de 400 gramas 

quilograma 100 9,45 

2 

AÇUCAR - Açúcar: Tipo cristal, branco, de primeira qualidade.  Fardo com 30 
PCT de 01 quilo. Deverá ter boa apresentação, coloração, isento de impurezas e 
umidade, matérias terrosas, parasitas, detritos animais ou vegetais. Embalagem: 
saco de polietileno atóxico, contendo peso líquido de 1kg.Deve constar a data de 
empacotamento e validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses, a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

quilograma 100 3,95 

3 
AMIDO DE MILHO 500 G. - Embalado em papel impermeável, limpo, não 
violado, resistente ao manuseio e com boa selagem e acondicionado em CXs de 
papelão resistentes, que garantam a integridade do produto. Deve estar isento 

pacote 15 7,95 
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de sujidades terrosas, sujidades de roedores, livre de insetos e parasitas, 
umidade, mofo, ranços ou odores. Pacote com 500 g. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, 
de 1978. 

4 

ARROZ PARBOLIZADO - Tipo 1, subgrupo polido, classe longo fino, 
constituídos de graus inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos. 
Acondicionada em embalagem de polietileno, transparente, atóxica, original do 
fabricante, embalados em PCT de 01 Kg. Na embalagem deverá constar os 
dados de identificação, a data da fabricação, validade do produto, número do 
lote, lista de ingredientes, quantidade do produto, informação nutricional e 
registro no órgão competente. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a 
partir data de entrega. 

quilograma 50 4,95 

5 

AVEIA EM FLOCOS - AVEIA EM FLOCOS _. Embalada em papel impermeável, 
limpo, não violada, resistente e acondicionada em Caixa de papelão, que 
garanta a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 1978 embalagem de 
peso com peso aproximado de 500g. 

caixa 20 258,00 

6 

BISCOITO AGUA E SAL - Biscoito água e sal contendo cloreto de sódio em 
quantidade que acentue o sabor salgado, além dos substancias normais do 
produto, crocantes, com cor e cheiro característicos, sendo biscoitos inteiros. 
Livre de sujidades de roedores, livre de insetos e parasitas, umidade, mofo ou 
odores. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses, a partir da 
data de entrega na unidade requisitante embalagem de 400gramas 

quilograma 40 15,95 

7 

BISCOITO MARIA - Biscoito Maria: Biscoitos crocantes, com cor e cheiro 
característicos, sendo biscoitos inteiros. Deve conter 0 gramas de gordura trans 
por porção do produto. Livre de sujidades de roedores, livre de insetos e 
parasitas, umidade, mofo ou odores. Embalagem de 400 GR. Deve conter data 
de fabricação e validade, ser resistente ao manuseio e com boa selagem. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses, a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

quilograma 50 12,45 

8 

BISCOITO SABOR BAUNILHA COM CAMADA DE BISCOITO SABOR 
CHOCOLATE - Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
não devem estar mal assados ou com caracteres organolépticos anormais. 
Embalagem: devem estar acondicionados em embalagem primária plástica, 
transparente, envoltos por embalagem secundária de polietileno metalizado, 
atóxico, resistente, lacrado, contendo 360g. Prazo de validade mínimo 10 meses 
a contar a partir da data de entrega. 

caixa 05 41,95 

9 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - Tipo cream cracker, deverá 
ser obtido de matérias primas são e limpas. Serão rejeitados biscoitos mal 
cozido, queimado e de caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar quebradiço – embalagem primaria em PCT impermeáveis lacrados 
com peso líquido de 400G, tendo dupla embalagem e em embalagem 
secundaria de CX de papelão 

quilograma 50 12,75 

10 

BISCOITO TIPO ROSQUINHA - Sabor leite, contendo ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, açúcar invertido, sal. O produto 
não deve apresentar-se queimado ou tostado e nem quebrado. Composição 
Nutricional mínima de 6g de proteína e valor calórico de aproximadamente 
390kcal em 100g do produto. Forma de apresentação: pacote com 400 gramas. 

quilograma 40 13,45 

11 BOMBONS DIVERSOS - Bombons sortidos, no mínimo 12 sabores diferentes. quilograma 30 14,75 

12 BOMBONS SORTIDOS - Bombom sortido, CX resistente, embalada em plástico, caixa 15 15,95 
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mínimo 300 gramas de bombons diversos, sendo que os bombons devem ter 
mais recheios de oleaginosas e chocolates ao leite do que de frutas, no rótulo 
deve constar informação nutricional de todas as variedades 

13 

CAFÉ250 G - Torrado e moído, duplamente embalado, sendo a primeira 
embalagem em CX protetora de papel e a segunda em embalagem a vácuo 
laminada, torração escura, sem glúten e sem gordura saturada, com selo de 
pureza ABIC, embalagem pacote com 250 Gramas. Referência para qualidade 
dos produtos: Melitta, Pilão, Caboclo “ou equivalente”, “ou de melhor qualidade”. 
Com validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega 

quilograma 20 27,45 

14 

CALDO DE CARNE EM TABLETES - Matéria prima de boa qualidade 
constituído basicamente de carne de boi desidratado, liofilizado, sal, amido de 
milho, gordura vegetal, condimentos, podendo conter corante natural, 
apresentando-se livre de matérias terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e 
vegetais, em embalagem metalizada, resistente e atóxica com validade 12 
meses após a data de fabricação acompanhado de laudo de laboratório 
credenciado do lote a ser entregue. O produto deverá estar de acordo com a 
NTA 70 (Decreto 12.342/78). Embalagem de papelão c/ 06 unidades de 114 
gramas. 

caixa 02 16,75 

15 
CARNE MOÍDA EM CONSERVA - Enlatada, peso líquido 320g, contendo data 
de fabricação, validade 

unidade 50 8,50 

16 

CHARQUE. - Apresentação: CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE (no máximo 
10% de gordura), embalada em saco plástico vácuo transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

quilograma 25 36,50 

17 

COCO RALADO - Sem adição de açúcar, em flocos finos, acondicionado em 
embalagem aluminizada ou de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, 
com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) 
meses a contar da data de entrega. 

unidade 50 4,75 

18 

COLORAL 100 G. - O colorífico deve ser constituído de matéria prima de boa 
qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. 
Contendo no Máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá 
conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano, com dizeres de rotulagem, data de 
fabricação. Registro no MS. De acordo com a RDC nº 276/2005. Apresentação: 
pacote com 100g. 

pacote 10 1,35 

19 
CONDIMENTO COMINHO EM PÓ - Embalagem, contendo 01 kg, com 
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. 

pacote 10 1,35 

20 
CONDIMENTO PIMENTA DO REINO - Contendo 100g, apresentação industrial, 
matéria-prima pimenta do reino, aspecto físico pó. 

pacote 10 1,45 

21 

CREME DE LEITE - Origem animal, embalado em lata ou tetra Pack, limpa, 
isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto. Atender as exigências do 
Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. 

unidade 100 6,45 

22 
ERVILHA EM CONSERVA - Ingredientes: ervilha, água, e sal, sem 
conservantes. Embalagem longa vida, deve estar intacta, resistente, vedada 
hermeticamente, com peso líquido de 280g. Prazo de validade mínimo 02 anos a 

unidade 80 5,45 
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contar a partir da data de entrega. 

23 
FARINHA DE MANDIOCA PARA FAROFA - Fina, branca, torrada, embalada em 
PCT plásticos de 01 kg, transparentes, limpos não violados, resistentes. Prazo 
de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

quilograma 20 5,95 

24 
FARINHA DE TAPIOCA - Hidratada, no ponto ideal, embalagem de 500 gramas. 
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

quilograma 15 19,95 

25 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Pacote de 01 kg, especial com 
fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados e resistentes, 
contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, lote, 
peso líquido. Com validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de 
entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

quilograma 20 6,25 

26 

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - Pacote de 01 kg, especial sem 
fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados e resistentes, 
contendo dados de identificação, procedência, informações nutricionais, lote, 
peso líquido. Com validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de 
entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

quilograma 15 5,95 

27 

FARINHA LACTEA - Enriquecida com vitaminas, de preparo instantâneo. 
Fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e 
cheiro característico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: 
potes de polipropileno, atóxicos, bem vedados, com 400g cada. Prazo de 
validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. 

pacote 50 8,95 

28 

FEIJÃO CARIOCA - Tipo 1, em saco transparente, isento de sujidades não 
violadas, resistentes, quantidade de 01 kg, Embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Prazo de 
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

quilograma 20 9,95 

29 

FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO - Pré-cozido, adicionado de vitaminas e 
minerais, 1° qualidade, com características sensoriais preservadas, 
acondicionado em lata com 500gr. Na embalagem conter dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo as 
Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

pacote 30 2,75 

30 

FRANGO INTEIRO - Congelado, de 1ª qualidade, pesando individualmente no 
máximo 2kg, em embalagem transparente, à vácuo ou bem lacradas, com 
denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério 
da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade. 

caixa 10 188,50 

31 
KETCHUP - Embalagem de 500g. Contendo identificação do produto, data de 
fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo à 
resolução 12/78 da CNNPA. 

unidade 25 3,95 

32 

LEITE CONDENSADO - LATA. - Obtido pela desidratação do leite, adicionado 
de sacarose ou glicose, embalado em lata limpas, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Atender as 
exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 369 de 
04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
origem Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. 

unidade 100 8,95 

33 

LEITE EM PÓ 200 Gr. - Leite em pó integral instantâneo vitaminado A e D 200 
gr. fardo com 50 PCT de 200 gramas. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as 
especificações técnicas da Portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e 
Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura. Validade 

fardo 20 6,25 
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mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. 

34 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Produto não fermentado obtido pelo 
amassamento mecânico de farinha de trigo comum, enriquecida com ferro e 
ácido fólico. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, parasitos e larvas. Acondicionados em embalagem de 500 
gramas, plástica, atóxica, resistente e não violada, que garanta a integridade do 
produto. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

quilograma 50 9,95 

35 
MAIONESE TRADICIONAL - Embalagem de 500g. Contendo identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da 
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

unidade 25 3,75 

36 

MARGARINA 250 Gr - Embalagem de 250 gr. O produto deve ser isento de 
gorduras trans. e conter no mínimo 65% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis, com recomendação para uso culinário - embalagem 
de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade mínima de 6(seis) 
meses a partir da data de entrega. Com registro no ministério da agricultura, 
SIF/DIPOA. CX com 24 unid. 

quilograma 30 9,95 

37 

MILHO BRANCO - Seco processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de 
mingau, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, 
sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em 
embalagem de 500 gramas, plástica, transparente, resistente e não violada, que 
garanta a integridade do produto. A embalagem deve conter os dados de 
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a 
partir data de entrega. 

pacote 25 4,50 

38 

MILHO VERDE EM CONSERVA - Ingredientes: milho, água, e sal, sem 
conservantes. Embalagem longa vida, deve estar intacta, resistente, vedada 
hermeticamente, com peso líquido de 280g. Prazo de validade mínimo 02 anos a 
contar a partir da data de entrega. 

unidade 40 5,45 

39 

MISTURA PARA BOLO - Sabor a ser escolhido pela administração, peso líquido 
mínimo de 400 gramas. Embalagem com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) 
meses a partir data de entrega. 

unidade 40 6,95 

40 
MOLHO DE TOMATE – Embalagem com 340 gramas, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

unidade 25 4,75 

41 

ÓLEO COMESTÍVEL - Óleo de soja, puro, refinado, sem colesterol, rico em 
vitamina E, embalagem contendo no mínimo 900 ml, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo 
com Resolução 482/99 - Anvisa. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a 
partir data de entrega. 

unidade 20 5,95 

42 

OVOS DE GALINHA EM CUBA - OVO DE GALINHA, classe A, tipo 3 grande. 
Produto fresco de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor 
ou sabor anormais acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. 
Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do 
Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA 
Resolução nº 05 de 05/7/91. 

cuba 20 16,00 

43 
PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Cortado em fatias (filé), sem pele, congelado. 
Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 
kg. Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da 

quilograma 50 20,95 
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empresa, peso, data de processamento e data de validade, identificação do tipo 
de carne, carimbo de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 
meses a contar a partir da data de entrega. Apresentar em anexo a proposta, 
documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos de 
acordo com a legislação vigente. 

44 
REFRIGERANTE (SABORES VARIADOS) - Fardo c/ 06 um de pet de 02 litros 
contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ 
registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

fardo 80 37,00 

45 

SAL REFINADO - Produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, isento de impurezas e umidade, de acordo com a Legislação 
Federal Específica, acondicionado em embalagem de 01 kg, saco plástico, 
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, número do lote, data de 
fabricação, quantidade do produto e número de registro. Prazo de validade 
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega. 

quilograma 10 1,45 

46 
SARDINHA EM LATA PESCADO EM CONSERVA - Embalagem contendo no 
mínimo 125 gramas ter data de fabricação e validade e marca do produto. Prazo 
de validade mínimo de 90 (noventa) dias da data de entrega do produto. 

unidade 100 4,50 

47 

SELETAS DE LEGUMES - Especificações; ingredientes: ervilha, batata, cenoura 
e salmoura (água e sal). Embalagem: longa vida, deve estar intacta, resistente, 
vedada hermeticamente, contendo 200g do produto. Prazo de validade mínimo 
23 meses a contar a partir da data de entrega 

unidade 50 5,95 

48 
SUCO EM GARRAFA - Suco liquido, sabores diversos (a critério da 
Administração), natural, concentrado s/ açúcar c/mínimo de 50% de polpa em 
garrafa de 500ml 

unidade 80 5,95 

49 

TEMPERO COMPLETO C/ PIMENTA. - Apresentação: Embalagem plástica 
(copo) de 500 gr. TEMPERO COMPLETO - Concentrado de Ingredientes 
básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, pimenta do reino, embalagem plástica, 
com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, data de 
fabricação. Registro no MS produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. De acordo com a RDC nº 276/2005. 

unidade 30 7,45 

50 

VINAGRE VINHO TINTO - Produto natural fermentado acético simples, isenta de 
corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, 
material terroso e detritos de animais e vegetais, embalagem em PVC 
(policloreto de vinila) de 750 ml. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a 
partir data de entrega. 

unidade 10 2,95 

LOTE 15 - MATERIAL PARA COPA/COZINHA (CRAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT. V.UNIT 

01 
BACIA 13,5L - Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo 
canelada, reforçada, 165x400mm, capacidade 13,5 litros. 

unidade 03 18,95 

02 
BALDE PLÁSTICO 12 L - Balde plástico, em material virgem de primeira 
qualidade, resistente, capacidade 12 litros com alça 

unidade 04 19,95 

03 
BALDE PLÁSTICO 20 L - Balde plástico, em material virgem de primeira 
qualidade, resistente, capacidade 20 litros com alça 

unidade 03 28,95 

04 

COADOR - Coador de flanela para café tam. grande material(is):flanela lisa e 
cordão 8 fios, 100% algodão. Característica(s):composto de duas partes iguais, 
com extremidades superiores retas e inferiores em forma circular, unidas por 
costura à máquina e chuleadas em overloque; boca com bainha costurada à 
máquina, dobrada para a face interna do coador, chuleada em overloque e 
dispondo de abertura (interrupção da costura da bainha), mosqueada, medindo 
15 mm, situada na altura de uma das costuras laterais, destinada à introdução 
de cordão para ajustamento; cordão medindo 1 m de comprimento, inserido na 
bainha, com ´sobras´ de tamanhos equivalentes; conforme foto anexa. 
Medida(s):600 mm x 300 mm x 450 mm, de circunferência do bocal x largura x 
altura, com variação de até 5%. Cor(es):branca. Acondicionamento: embalagem 

unidade 08 4,95 
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original de fábrica, com identificação e quantidade do material. 

05 
COLHER - Colher de mesa em inox, com espessura mínima de 1,0 mm, 
comprimento mínimo 19cm, cabo em inox, primeira linha. 

unidade 30 3,95 

06 
COLHER GRANDE - Colher, material corpo polipropileno, material cabo aço 
inoxidável, aplicação caldeirão, comprimento 80 cm 

unidade 02 14,95 

07 

CONCHA 60 cm - Comprimento: 60 cm, espessura 2,5mm. Capacidade 200 ml, 
diâmetro 11 cm. Tipo do aço: aisi 304 ou 430, monobloco, única peça. o produto 
deve atender as normas técnicas de referência, relativa à fabricação de 
utensílios de inox. 

unidade 01 16,95 

08 
COPO DE VIDRO 200ml - Copo de vidro tradicional, modelo americano, 
transparente, vidro canelado, capacidade 200ml. 

unidade 06 5,95 

09 
FACA - Faca de mesa em inox, com espessura mínima de 1,0 mm, 
comprimento mínimo 19cm, cabo em inox, primeira linha. 

unidade 30 4,25 

10 
FACA PARA COZINHA - Faca manual para cozinha; em aço inox SANDIVIK 
(12C27) (açougueiro); medindo no mínimo 12”; com espessura mínima de 3 
mm; cabo em polipropileno. 

unidade 01 15,00 

11 
FORMA PARA BOLO nº 01 - Assadeira retangular de alumínio, tipo hotel nº. 1; 
70 x 50 cm 

unidade 01 24,00 

12 
FORMAS PARA BOLO nº 06 - Assadeira retangular de alumínio, tipo hotel nº. 
6; 70 x 50 cm 

unidade 01 36,00 

13 FRIGIDEIRA - Frigideira em alumínio com 36cm de diâmetro. unidade 01 45,00 

14 
GARFO - Garfo de mesa em inox, com espessura mínima de 1,0 mm, 
comprimento mínimo 19cm, cabo em inox, primeira linha. 

unidade 30 13,50 

15 

GARRAFA TÉRMICA - Garrafa térmica 10 litro, para líquidos frios e quentes, 
material em aço inoxidável interno, sem ampola de vidro, válvula de abertura 
inteligente, com direcionamento do fluxo do líquido, com capacidade para 
10.000 ml. Com identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

unidade 02 165,00 

16 
GARRAFA TÉRMICA 1L - Garrafa térmica para líquidos quentes, corpo em 
inox, ampola interna para conservação do líquido em vidro térmico, bico anti 
pingo, capacidade de 1 litros 

unidade 02 98,00 

17 
GUARDANAPOS DE PANO - Guardanapo de pano, tipo tecido gabardine, cor 
branca, comprimento 40 cm, largura 40 cm 

unidade 15 4,50 

18 
ISOPOR DE 40 LITROS - CX isopor de 80 litros - espessura mínima das 
paredes 6 cm; dimensões externas aproximadas 51,5x36,5,3x40cm, com dreno. 

unidade 01 78,00 

19 
ISOPOR DE 80 LITROS - CX isopor de 80 litros - espessura mínima das 
paredes 6 cm; dimensões externas aproximadas 74,1x55,3x34,0, com dreno 

unidade 01 110,00 

20 
JARRA PARA SUCO 2L - Jarras para suco 2 litros - material toda em aço inox 
tampa em aço inox alça em inox polimento de alto brilho capacidade para 2 
litros formato cilíndrico 

unidade 02 59,00 

21 

JOGO DE PANELA COM 7 PEÇAS - Jogo de panelas 7 peças, revestimentos 
interno e externo em antiaderente Starflon, devido aos revestimentos 
antiaderente os alimentos não grudam, proporcionando facilidade na limpeza, 
proporcionam um cozimento rápido e uniforme, tampas de vidro temperado com 
bordas de aço inox, podem ser utilizadas em fogão a gás, elétrico e 
vitrocerâmico, podem ir à máquina de lavar louças. Quantidade de peças: 07, 
Material: Alumínio, revestimento interno e externo: Antiaderente Starflon, 
Conteúdo da embalagem: 02 Caçarolas com tampa, 02 Panelas com tampa, 02 
Frigideiras, 01 Leiteira, Adicionais: tampas de vidro temperado com bordas de 
aço inox. Cabos e alças de baquelite antitérmico e pegadores de nylon 

unidade 01 199,95 

22 
JOGO PARA MANTIMENTOS - Jogo de mantimentos material Plástico, 
composto de 5 peças (potes) tamanhos 22cm, 20cm, 18cm, 16cm, 14cm de 
diâmetro. 

unidade 02 65,00 

23 
LAMPADAS FLUORESCENTES - Lâmpada fluorescente compacta tipo espiral 
23, 24 ou 25w, e27, 220v, temperatura de cor de 5000 até 6500k, irc maior ou 

unidade 20 45,00 
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igual a 80%, vida mediana mínima 6000 horas, fluxo luminoso mínimo 1450lm, 
selo PROCEL. 

24 
PÁ DE LIXO - Pá coletora lixo, material coletor plástico, material cabo madeira, 
comprimento cabo 80 cm, comprimento 20 cm, largura 18 cm, aplicação 
limpeza, características adicionais cabo revestido em plástico 

unidade 02 7,50 

25 
PANELA DE PRESSÃO 07 L - Panela de pressão, modelo doméstico, em 
alumínio especial polido, tampa com fechamento interno, capacidade 7 litros, 
produto de primeira linha, aprovado pelo INMETRO. 

unidade 01 110,00 

26 
PRATOS DE VIDRO - Prato raso de vidro, com diâmetro de 25cm, de primeira 
linha 

unidade 06 6,95 

27 
TÁBUA PARA CORTAR MANTIMENTOS - Tábua para cortar carnes, em 
polietileno, na cor branca, com bordas arredondadas. Tamanho:1,5x30x50cm 

unidade 01 26,00 

28 
XÍCARA PARA CAFÉ - Xícaras para café, com pires, confeccionados em 
porcelana branca, paredes lisas sem deformidades, sem pinturas, formato 
cilíndrico, capacidade de, aproximadamente, 60ml. 

unidade 06 12,50 

LOTE 16 - MATERIAL DESCATÁVEL (CRAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT V.UNIT 

01 
BALAO CORES VARIADAS - Balão de látex, cores variadas nº7.0 pct. com 50 
Und. 

pacote 50 8,95 

02 
COLHER DESCARTAVEL - Talher descartável, material plástico, tipo colher, 
aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, características adicionais 
descartável resistente, pacote com 50 unid. 

pacote 50 6,45 

03 COPO DESCARTÁVEL 180ML - CX C/ 25 Pcts Com 100 Unid pacote 50 4,75 

04 COPO DESCARTÁVEL 300ML - CX C/ 25 Pcts Com 100 Unid pacote 50 7,95 

05 
GARFO DESCARTAVEL - Talher descartável, material plástico, tipo garfo, 
aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, características adicionais 
descartável resistente, pacote com 50 unid. 

pacote 50 6,45 

06 
LUVA DE BORRACHA - Para limpeza (par), resistente, anti derrapante na face 
externa, forrada, cores diversas, TAMANHO M. 

par 30 8,95 

07 
PAPEL HIGIÊNICO - Rolo de 30 metros com 8 cm folha simples branco, 100% 
celulose, embalagem contendo 8 rolos. 

pacote 80 4,95 

08 
PAPEL TOALHA - Absorvente, cor branca, duas dobras, embalagem com 1000 
folhas de papel Inter folhado, medindo 20x21,5 cm. 

pacote 50 6,45 

09 
PRATO DESCATÁVEL FUNDO - Prato descartável, 23 cm, fundo, registro 
ABNT, branco, pigmento atóxico, embalagem c/10 unidades, suporta max 100° 
c, em conformidade c / as normas ABNT 

pacote 30 5,45 

10 
PRATO DESCATÁVEL MÉDIO - Prato descartável, 18 cm, registro ABNT, 
branco, pigmento atóxico, embalagem c/10 unidades, suporta max 100° c, em 
conformidade c / as normas ABNT 

pacote 30 4,55 

11 
PRATO DESCATÁVEL PEQUENO - Prato descartável, 12 cm, registro ABNT, 
branco, pigmento atóxico, embalagem c/10 unidades, suporta max 100° c, em 
conformidade c / as normas ABNT 

pacote 40 3,55 

12 
SACO PARA LIXO 100L - Polietileno de alta densidade, cor preta, 100 litros, 
embalagem com 5 unidades. Conforme normas da ABNT. 

pacote 50 4,95 

13 
SACO PARA LIXO 200L - Polietileno de alta densidade, cor preta, 200 litros, 
densidade 0,0006 embalagem com 05 unidades. Conforme normas da ABNT 

pacote 20 6,45 

14 
SACO PARA LIXO 30L - Polietileno de alta densidade, cor preta, 30 litros, 
embalagem com 10 unidades. Conforme normas da ABNT. 

pacote 100 3,95 

15 
SACO PARA LIXO 50L - Polietileno de alta densidade, cor preta, 50 litros, 
embalagem com 10 unidades. Conforme normas da ABNT. 

pacote 80 4,25 

16 
TIGELA DESCARTÁVEL - Tipo cumbuca descartável de isopor, capacidade 
500ml, diâmetro 14,5cm.  Pacote com 10 unidades. 

pacote 40 4,95 

LOTE 26 - MATERIAL DESCATÁVEL (CREAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT V.UNIT 
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01 
BALAO CORES VARIADAS - Especificação: balão de látex, cores variadas 
nº7.0 pct. com 50 Und. 

pacote 30 8,95 

02 
COLHER DESCARTAVEL - Especificações: talher descartável, material 
plástico, tipo colher, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, características 
adicionais descartável resistente, pacote com 50 unid. 

pacote 40 6,45 

03 COPO DESCARTÁVEL 180ML - Especificação: CX C/ 25 Pcts Com 100 Unid pacote 50 4,75 

04 COPO DESCARTÁVEL 300ML - Especificação: CX C/ 25 Pcts Com 100 Unid pacote 30 7,95 

05 
GARFO DESCARTAVEL - Especificações: talher descartável, material plástico, 
tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, características adicionais 
descartáveis resistentes, pacote com 50 unid. 

pacote 30 6,45 

06 
LUVA DE BORRACHA - Especificação: para limpeza (par), resistente, anti 
derrapante na face externa, forrada, cores diversas, TAMANHO M. 

par 30 8,95 

07 
PAPEL HIGIÊNICO - Especificação: rolo de 30 metros com 8 cm folha simples 
branco, 100% celulose, embalagem contendo 8 rolos. 

pacote 80 4,95 

08 
PAPEL TOALHA - Especificação: absorvente, cor branca, duas dobras, 
embalagem com 1000 folhas de papel Inter folhado, medindo 20x21,5 cm. 

pacote 50 6,45 

09 
PRATO DESCATÁVEL FUNDO - Especificações: prato descartável, 23 cm, 
fundo, registro ABNT, branco, pigmento atóxico, embalagem c/10 unidades, 
suporta max 100° c, em conformidade c / as normas ABNT 

pacote 30 5,45 

10 
PRATO DESCATÁVEL MÉDIO - Especificações: prato descartável, 18 cm, 
registro ABNT, branco, pigmento atóxico, embalagem c/10 unidades, suporta 
max 100° c, em conformidade c / as normas ABNT 

pacote 30 4,55 

11 
PRATO DESCATÁVEL PEQUENO - Especificações: prato descartável, 12 cm, 
registro ABNT, branco, pigmento atóxico, embalagem c/10 unidades, suporta 
max 100° c, em conformidade c / as normas ABNT 

pacote 40 3,55 

12 
SACO PARA LIXO 100L - Especificação: polietileno de alta densidade, cor 
preta, 100 litros, embalagem com 5 unidades. Conforme normas da ABNT. 

pacote 50 4,95 

13 
SACO PARA LIXO 200L - Especificação: polietileno de alta densidade, cor 
preta, 200 litros, densidade 0,0006 embalagem com 05 unidades. Conforme 
normas da ABNT 

pacote 20 6,45 

14 
SACO PARA LIXO 30L - Especificação: polietileno de alta densidade, cor preta, 
30 litros, embalagem com 10 unidades. Conforme normas da ABNT. 

pacote 100 3,95 

15 
SACO PARA LIXO 50L - Especificação: polietileno de alta densidade, cor preta, 
50 litros, embalagem com 10 unidades. Conforme normas da ABNT. 

pacote 80 4,25 

16 
TIGELA DESCARTÁVEL - Especificações: Tipo cumbuca descartável de isopor, 
capacidade 500ml, diâmetro 14,5cm.  Pacote com 10 unidades. 

pacote 40 4,95 

 
EMPRESA: R. T. DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS-ME 
VALOR TOTAL: R$ 172.910,00 (cento e setenta e dois mil novecentos e dez reais) 

LOTE 6 – HORTFRUTIGRANJEIRO (SEDES) 

Item Descrição Unid Quantidade V.UNIT 

1 
ALHO - In natura, ALHO _ Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente 
desenvolvido, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por 
pragas de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

quilograma 40 32,00 

2 
CEBOLA - Produto de primeira qualidade, tamanho comercial e firme, tamanho 
comercial, firme, limpa, lisa e superfície brilhante. 

quilograma 100 11,00 

3 
TOMATE - Produto tipo saladete, de primeira qualidade, tamanho comercial, firme, com 
parcial de amadurecimento. 

quilograma 100 12,00 

LOTE 14 – HORTIFRUTIGRANJEIRO (CRAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT. V.UNIT 

1 
ALHO - In natura, ALHO _ Graúdo do tipo comum, cabeça inteira 
fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem chocamento, danos 
mecânicos ou causado por pragas de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

quilograma 50 32,00 
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2 

BATATA - Produto livre de umidade externa, tenra, firme e com sabor e odor 
característicos, sem podridão úmida ou seca, sem coração negro ou oco, sem 
partes vitrificadas queimadas, queimadas ou esverdeadas, sem danos profundos 
ou brotão, cultivar bem desenvolvida com calibre de 50 a 70mm. 

quilograma 100 11,00 

3 
BETERRABA - Produto de primeira qualidade, tamanho comercial, firme e sem 
brotos. 

quilograma 100 10,00 

4 
CEBOLA - Produto de primeira qualidade, tamanho comercial e firme, tamanho 
comercial, firme, limpa, lisa e superfície brilhante. 

quilograma 100 11,00 

5 
CENOURA - Produto de primeira qualidade, tamanho comercial, firme, limpa, lisa 
e de superfície brilhante. 

quilograma 150 10,00 

6 
PIMENTÃO - Produto De boa qualidade; Tamanho e coloração uniformes; Sem 
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. 

quilograma 100 20,00 

7 
PIMENTINHA - Produto De boa qualidade; Tamanho e coloração uniformes; 
Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes 

quilograma 50 22,00 

8 REPOLHO - Produto de primeira qualidade, tamanho comercial, firme. quilograma 100 9,00 

9 
TOMATE - Produto tipo saladete, de primeira qualidade, tamanho comercial, 
firme, com parcial de amadurecimento. 

quilograma 100 12,00 

10 

POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA - Produto não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de 
qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob 
refrigeração, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação 
vigente contendo o número de registro no órgão competente. As entregas serão 
de acordo com a unidade solicitante. Apresentar ficha técnica do produto 
constando rendimento por kg. 

quilograma 120 20,00 

11 

POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA - Produto não fermentado, não alcoólico, 
não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer 
natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, a 
embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação vigente contendo o 
número de registro no órgão competente. As entregas serão de acordo com a 
unidade solicitante. Apresentar ficha técnica do produto constando rendimento 
por kg. 

quilograma 120 20,00 

12 

POLPA DE FRUTAS SABOR GRAVIOLA - Produto não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de 
qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob 
refrigeração, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação 
vigente contendo o número de registro no órgão competente. As entregas serão 
de acordo com a unidade solicitante. Apresentar ficha técnica do produto 
constando rendimento por kg. 

quilograma 80 20,00 

13 

POLPA DE FRUTAS SABOR MARACUJÁ - Produto não fermentado, não 
alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de 
qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob 
refrigeração, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação 
vigente contendo o número de registro no órgão competente. As entregas serão 
de acordo com a unidade solicitante. Apresentar ficha técnica do produto 
constando rendimento por kg. 

quilograma 120 20,00 

LOTE 24 – HORTIFRUITIGRANJEIROS (CREAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT. V.UNIT 

1 

ALHO - Especificação: In natura, ALHO _ Graúdo do tipo comum, cabeça inteira 
fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem chocamento, danos 
mecânicos ou causado por pragas de acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. 

quilograma 60 32,00 

2 

BATATA - Especificações: produto livre de umidade externa, tenra, firme e com 
sabor e odor característicos, sem podridão úmida ou seca, sem coração negro 
ou oco, sem partes vitrificadas queimadas, queimadas ou esverdeadas, sem 
danos profundos ou brotão, cultivar bem desenvolvida com calibre de 50 a 

quilograma 150 11,00 
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70mm. 

3 
BETERRABA - Especificações: produto de primeira qualidade, tamanho 
comercial, firme e sem brotos. 

quilograma 100 10,00 

4 
CEBOLA - Especificações: produto de primeira qualidade, tamanho comercial e 
firme, tamanho comercial, firme, limpa, lisa e superfície brilhante. 

quilograma 100 11,00 

5 
CENOURA - Especificações: produto de primeira qualidade, tamanho comercial, 
firme, limpa, lisa e de superfície brilhante. 

quilograma 150 10,00 

6 
PIMENTÃO - Especificações: produto De boa qualidade; Tamanho e coloração 
uniformes; Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. 

quilograma 80 20,00 

7 
PIMENTINHA - Especificações: produto De boa qualidade; Tamanho e 
coloração uniformes; Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
cortes 

quilograma 50 22,00 

8 
REPOLHO - Especificações: produto de primeira qualidade, tamanho comercial, 
firme. 

quilograma 100 9,00 

9 
TOMATE - Especificações: produto tipo saladete, de primeira qualidade, 
tamanho comercial, firme, com parcial de amadurecimento. 

quilograma 100 12,00 

10 

POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA - Especificações: produto não 
fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado 
sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação 
vigente contendo o número de registro no órgão competente. As entregas serão 
de acordo com a unidade solicitante. Apresentar ficha técnica do produto 
constando rendimento por kg. 

quilograma 100 20,00 

11 

POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA - Especificações: produto não 
fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado 
sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação 
vigente contendo o número de registro no órgão competente. As entregas serão 
de acordo com a unidade solicitante. Apresentar ficha técnica do produto 
constando rendimento por kg. 

quilograma 100 20,00 

12 

POLPA DE FRUTAS SABOR GRAVIOLA - Especificações: produto não 
fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado 
sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação 
vigente contendo o número de registro no órgão competente. As entregas serão 
de acordo com a unidade solicitante. Apresentar ficha técnica do produto 
constando rendimento por kg. 

quilograma 80 20,00 

13 

POLPA DE FRUTAS SABOR MARACUJÁ - Especificações: produto não 
fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado 
sob refrigeração, a embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação 
vigente contendo o número de registro no órgão competente. As entregas serão 
de acordo com a unidade solicitante. Apresentar ficha técnica do produto 
constando rendimento por kg. 

quilograma 100 20,00 

LOTE 31 – HORTIFRUTIGRANJEIRO (SCFV) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT V.UNIT 

01 
ALHO - In natura, ALHO _ Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente 
desenvolvido, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por 
pragas de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. 

quilogra
ma 

80 32,00 

02 

ABACAXI - Fruto de tamanho médio, limpo, de primeira, firmes e íntegros; 
acondicionado de forma a evitar danos físicos, deve estar ileso, sem rupturas e ou 
pancadas na casca, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; 
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; 

unidade 1.500 10,00 
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livre de resíduos de fertilizantes. 

03 
ABOBORA - Especificações: produto de primeira qualidade, de tamanho médio, firme, 
sem rachaduras, manchas e machucados. 

quilogra
ma 

240 6,00 

04 

BANANA - Fruto médio, limpo, íntegro, firme e sem manchas; acondicionado de forma a 
evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos; apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos 
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes. 

unidade 9.000 1,50 

05 

BATATA - Especificações: produto livre de umidade externa, tenra, firme e com sabor e 
odor característicos, sem podridão úmida ou seca, sem coração negro ou oco, sem 
partes vitrificadas queimadas, queimadas ou esverdeadas, sem danos profundos ou 
brotão, cultivar bem desenvolvida com calibre de 50 a 70 mm. 

quilogra
ma 

380 11,00 

06 

BETERABA - Especificações: produto livre de umidade externa, tenra, firme e com 
sabor e odor característicos, sem podridão úmida ou seca, sem coração negro ou oco, 
sem partes vitrificadas queimadas, queimadas ou esverdeadas, sem danos profundos 
ou brotão, cultivar bem desenvolvida com calibre de 50 a 70 mm. 

quilogra
ma 

150 10,00 

07 
CEBOLA - Especificações: produto de primeira qualidade, tamanho comercial e firme, 
tamanho comercial, firme, limpa, lisa e superfície brilhante. 

quilogra
ma 

400 11,00 

08 
CENOURA - Especificações: produto de primeira qualidade, tamanho comercial, firme, 
limpa, lisa e de superfície brilhante. 

quilogra
ma 

380 10,00 

09 

LARANJA -  Formosa, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de 
primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da 
espécie, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. 
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de 
resíduos de fertilizantes. 

unidade 9.000 1,40 

10 

MAÇÃ - Fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; 
fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de 
fertilizantes. 

unidade 9.000 2,00 

11 

MAMÃO -  Formosa, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira 
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. 
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica; livre de 
resíduos de fertilizantes. 

unidade 4.800 5,40 

12 REPOLHO - Especificações: produto de primeira qualidade, tamanho comercial, firme. 
quilogra

ma 
240 9,00 

13 

TOMATE - Especificações: produto livre de umidade externa, tenra, firme e com sabor e 
odor característicos, sem podridão úmida ou seca, sem coração negro ou oco, sem 
partes vitrificadas queimadas, queimadas ou esverdeadas, sem danos profundos ou 
brotão, cultivar bem desenvolvida com calibre de 50 a 70 mm. 

quilogra
ma 

400 12,00 

14 

POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS - Especificações: produto não fermentado, 
não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer 
natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração, a 
embalagem deverá ser de 1kg, rotulada conforme legislação vigente contendo o 
número de registro no órgão competente. As entregas serão de acordo com a unidade 
solicitante. Apresentar ficha técnica do produto constando rendimento por kg. 

quilogra
ma 

980 20,00 
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EMPRESA: A G DO AMARAL COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA 
VALOR TOTAL: R$ 33.050,00 (trinta e três mil e cinqüenta reais) 

LOTE 7 – ÁGUA MINERAL (SEDES) 

Item Descrição Unid Quantidade V.UNIT 

1 ÁGUA MINERAL 350ml - Tipo granada - pacote com 24 unidades Fardo 100 32,00 

2 AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L unidade 500 13,00 

LOTE 13 – ÁGUA MINERAL (CRAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT. V.UNIT 

1 ÁGUA MINERAL 350ml - Tipo granada - pacote com 24 unidades fardo 250 32,00 

2 AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L unidade 50 13,00 

LOTE 23 – ÁGUA MINERAL (CREAS) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QUANT. V.UNIT 

1 ÁGUA MINERAL 350ml - Especificações: tipo granada - pacote com 24 unidades fardo 250 32,00 

2 AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L unidade 100 13,00 

LOTE 30 – PÃO (SCFV) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT V.UNIT 

1 
PÃO TIPO HOT-DOG -  Embalagem plástica com 20 unidades/ embalagem individual 
apropriada. 

unidade 6.000 0,90 

 
EMPRESA: JUCIMARA P. SOARES – ME. 
VALOR TOTAL: R$ 181.783,80 (cento e oitenta e um mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) 

LOTE 29 – GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS) (SCFV) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QUANT V.UNIT 

1 

CARNE BOVINA - Com osso, pura, congelada, de primeira qualidade, proveniente de 
animais sadios, manipulada em condições higiênicas satisfatórias. Características 
organolépticas aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio. Embalagem: sacos 
plásticos transparentes, lacrados, com identificação da origem, tipo de corte, peso e 
fornecedor, validade, e com capacidade para no máximo 5 kg. Registro no Ministério da 
Agricultura e inspecionado pelo S.I.F 

quilogra
ma 

2.500 12,87 

2 

CARNE MOÍDA - Especificação: Carne 2º moída sem osso, sem sebo (acém, paleta ou 
músculo) isenta de cartilagens, ossos e com no máximo 5% de gordura. Embalagem 
plástica de 1Kg, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, 
rótulo contendo a data de abate e o peso. 

quilogra
ma 

2.440 22,77 

3 

CARNE BOVINA - Sem osso, pura, congelada, de primeira qualidade, proveniente de 
animais sadios, manipulada em condições higiênicas satisfatórias. Características 
organolépticas aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio. Embalagem: sacos 
plásticos transparentes, lacrados, com identificação da origem, tipo de corte, peso e 
fornecedor, validade, e com capacidade para no máximo 5 kg. Registro no Ministério da 
Agricultura e inspecionado pelo S.I.F 

quilogra
ma 

2.500 22,77 

4 

FIGADO BOVINO - Fígado bovino, congelado, de abaterecente.- Coloração: Cor própria 
sem manchasesverdeadas;- Textura e odor: Característico;Características físico-
químicas:Não amolecido, não pegajoso eisento de sujidades. Deverá sercongelado à 
temperatura de -18º C(dezoito graus centígrados negativos)ou inferior. 

quilogra
ma 

2.500 14,85 

 

O presente Pregão Presencial SRP tem o valor global de R$ 1.379.371,80 (um milhão trezentos e setenta e nove mil 

trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos) 

 

Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente comprovadas às situações previstas na a línea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
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Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

 

a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo segundo - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo terceiro - 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 8.666/93. 

 

CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1- A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12(doze) meses contados da data da sua assinatura. 

 

3.2- Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos Participantes, durante sua 
vigência. 

 

CLÁUSULA IV- DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

4.1- Os produtos poderão ser adquiridos de forma parcelada de acordo com as necessidades e disponibilidade financeira de 
cada órgão (Secretarias) participantes. 

 

4.2 - Os produtos deverão ser entregues na sede do Município de Almeirim, no almoxarifado da Secretaria Executiva de 
Desenvolvimento Social, sito a TV Adolfo Macedo, s/n, Centro, CEP: 68.230-000, em até 15 (quinze) dias corridos após o 
recebimento da requisição de compras devidamente numerada, assinada e carimbada. 
. 
4.3- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a 
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

4.4- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a 
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

4.5 - Caso insatisfatório as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão desconformidades 
com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. Nesta hipótese, os objetos serão rejeitados, devendo ser 
substituído no prazo máximo de 02 (dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 4.3 
deste Edital. 

 

4.6 - Caso a entrega dos produtos não ocorra no prazo p revisto, ou em caso de nova rejeição, estará à empresa incorrendo em 
atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades. 

 

CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E A DESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de procedimentos para 
registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é a Prefeitura Municipal de Almeirim; 
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5.2 - Os órgãos (Secretarias) participantes desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Executiva de Desenvolvimento 
Social/Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

5.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua  vigência, poderá ser utilizada 
por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 
da Prefeitura Municipal de Almeirim - Órgão Gerenciador. 

 

5.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de 
Preços, deverão consultar o da Prefeitura Municipal de Almeirim para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

5.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços 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. 

 

5.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

5.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão 
integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão 
gerenciador. 

 

5.8 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão n ão participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada 
em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. 

 

5.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, 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. 

 

CLÁUSULA VI- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 

 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) Não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura ou pelos órgãos participantes;  
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;  
d) Sofrer as sanções previstas nos incisos III ou I V do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ou no artigo 7ºda Lei nº 
10.520/02 e não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços, salvo o porte da 
empresa. 

 

6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, a Prefeitura de ALMEIRIM instaurará 
processo administrativo específico visando o cancelamento do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

5.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorre por razão de interesse público ou a  pedido do fornecedor, à vista de 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente 
comprovados e justificados. 

 

6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 
a) Por decurso do prazo de vigência;  
b) Quando não restarem fornecedores registrados. 

 

CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 
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7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei federal 
n°. 8.666/93, a saber:  
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 
b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou 
sem prejuízo para o serviço.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração Judiciária do 
Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que
 resulte prejuízo para o serviço.  
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos 
determinantes ou até que sejam promovidas a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em 
que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta cláusula, poderá ser aplicada de 
forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento da multa de 0,2% (dois 
décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do vencimento daquele. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído no prazo de 24 horas, será 
aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor mensal calculado “pro rata-die” até a data d a substituição. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a li citante vencedora estará sujeita às penalidades 
tratadas na cláusula e parágrafos acima:  
a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato.  
b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato convocatório e 
com as pertinentes normas técnicas.  
c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 
d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os produtos ou 
serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 
art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

CLÁUSULA IX – DO FORO 

 

9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Almeirim -PA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas 
desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Almeirim /PA, 19 de maio de 2020. 

 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

IRACINEIDE DA GAMA BENTES 
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DILCENIRA CAMELO VILELA-ME 
CNPJ:15.360.588/0001-61 

 
 
 

P H DE ABREU LIMA 
CNPJ: 23.583.379/0001-05 

 
 
 

J V DA S. LIMA 
CNPJ: 05.669.458/0001-51 

 
 
 

JUCIMARA P. SOARES-ME 
CNPJ: 26.705.191/0001-80 

 
 
 

R. T. DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS-ME 
CNPJ: 29.701.280/0001-47 

 
 
 

A G DO AMARAL COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA 
CNPJ: 13.690.855/0001-33 

 
 

Testemunhas: 
 
1.Nome:_____________________________________________CPF:_______________________ 
 
 
2.Nome:_____________________________________________CPF:_______________________ 
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