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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, de higiene pessoal e produtos descartáveis, por fornecimento 
parcelado e a pedido, que serão utilizados nos diversos setores e departamentos da Prefeitura. 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, 
DE HIGIENE PESSOAL E 

MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE CONSUMO 
 

Material de Limpeza  

ITEM  
1 

QUANT. Unid. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS Valor  
Unitário em R$ 

Valor 
Total em R$ 

1.1 2.000 Frasco Água sanitária: solução aquosa, composta de 
hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro 
ativo de 2,0 a 2,5%, contendo 2 litros de 
solução. Produto conforme portaria da 
ANVISA/MS 89, com validade mínima de 06 
(seis) meses.  

3,10 6.200,00 

1.2 300 Frasco Álcool etílico hidratado 92,8º INPM, 
especialmente indicado para limpeza. Constar 
no rótulo informações do produto, fabricante, 
número do lote, selo do INMETRO, data de 
fabricação e validade, numero do INOR. Devera 
constar no frasco a informação de inflamável – 
frasco 01 litro 

5,00 1.500,00 

1.3 1.000 Frasco  Desinfetante com ação bactericida e fungicida, 
com principio ativo de cloreto de alquil amido 
propil dimetil benzil amônio / cloreto de dialquil 
dimetil amônio a 0,45%, tensoativos não-ionicos, 
conservante, opalescente, corante, perfume e 
água deionizada, embalado em frasco plástico 
com tampa de rosca contendo 2 litros, 
devidamente rotulada conforme praxe do 
fabricante. Registro e/ou notificação do produto 
na ANVISA, autorização de funcionamento do 
fabricante expedido pela ANVISA. 

3,20 3.200,00 

1.4 1.500 Frasco Limpa alumínio, contendo em sua composição: 
ácido inistério, ácido muriatico e dodeclibonzeno 
sulfonato de sódio. Rótulo contendo informações 
do produto e precauções – frasco de 500 ml 

3,00 4.500,00 

1.5 3.000    Frasco Detergente líquido neutro, PH de 7,0 a 8,0, 
composto de tensoativos aniônicos, 
coadjuvantes, sequestrante, derivados de 
isotiazolinonas, espessante, corante, perfume e 
água. Componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio, com tensoativo 
biodegradável. Embalado em frasco plástico 
contendo 500 ml, devidamente identificado com 
rotulo contendo informações do produto, 
fabricante e demais informações necessárias. 
Registro ou notificação do produto na ANVISA e 
autorização de funcionamento do fabricante na 
ANVISA. 

1,36 4.080,00 

1.6 50 Frasco Cera líquida verde, composição: parafina, cera 
de carnaúba emulsificante, alcalinizante, 
plastificante, coadjuvante, formol, perfume, 
água, corante. Frasco de 750 ml. Notificação do 
produto na ANVISA/MS, validade de no mínimo 
24 meses. 

8,55 427,50 

1.7 100 Frasco Cera liquida incolor, que possua secagem rápida 
em sua formulação e com ação anti derrapante. 
Devera constar no rótulo indicação de tipos de 

8,55 855,00 
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piso; modo de usar; precauções; notificação do 
produto na ANVISA/MS; validade de no mínimo 
24 meses. Composição contendo: plastificante, 
carnaúba, dispersão acrílica metalizada, 
tensoativos iniônicos, coadjuvante, alcalinizante 
– frasco de 750 ml 

1.8 100 Pacote Sabão em barra neutro glicerinado, PH de 9,0 a 
11,0, a base de sabão de ácidos graxos de 
coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, 
sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante, 
glicerina agente anti-redepositante e água. 
Embalado em pacote de plástico contendo 05 
unidades, sendo que cada unidade deve pesar 
no mínimo 200g. Pacote devidamente 
identificado com informações sobre o produto e 
fabricante e modo de usar e demais 
informações.  

4,90 490,00 

1.9 700 Caixa Sabão em pó para lavagem de roupas, com 
tensoativos biodegradáveis, a base de 
tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, 
carga, coadjuvante, branqueador óptico, corante, 
enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e 
água, com componente ativo de linear alquil 
benzeno sulfonato de sódio, com matéria ativa 
aniônica mínima de 11,00, as informações sobre 
o produto e fabricante deverão ser gravadas na 
embalagem. 

6,95 4.865,00 

1.10 30 Frasco Lustra moveis com silicone e sem solvente 
respeitando o meio ambiente, fragrância 
lavanda, composto de emulsão de cera, silicone, 
espessante, coadjuvante, preservante, essência 
e água, embalado em frasco plástico contendo 
200ml, com tampa flip-top, validade mínima de 
36 meses, devidamente identificado com rotulo 
contendo informações sobre modo de usar, 
precauções, composição, cuidados, numero do 
CEATOX e dados do fabricante.  

4,90 147,00 

1.11 20 Frasco Saponáceo em pó com detergente e cloro 
composto de tensoativo aniônico, com 
ingrediente ativo de dicloroisocianurato de sódio, 
composição básica de linear alquilbenzeno 
sulfonato de sódio, alcalinizante, agente 
abrasivo, agente de branqueamento e essência, 
com tensoativos biodegradáveis, embalado em 
frasco plástico contendo 300g, com tampa abre 
e fecha, com rotulo contendo informações sobre 
o produto e fabricante. 

6,80 136,00 

1.12 40 Frasco Limpa vidros composto de dodecil benzeno 
sulfonado de sódio, umectante, estabilizante, 
solvente, corante, butilglicol, sequestrante e 
veículo,acondicionado em frasco plástico de 500 
ml, devidamente identificado, contendo 
informações sobre o produto, fabricante, 
precauções e modo de usar. 

4,00 160,00 

1.13 1.000 Frasco Limpador de uso geral, PH entre 7,0 – 8,0, com 
brilho sem embaçar, composto de lauril sulfato 
de sódio, coadjuvante, álcool etílico a 0,94% 
INPM, perfume e água, densidade mínima de 
0,90g/ml, embalado em frasco plástico contendo 
500ml, com tampa tipo flip-top, devidamente 
identificado, contendo informações sobre o 
produto, fabricante, precauções e modo de usar.  

2,50 2.500,00 

1.14 330 Galão Amaciante de roupas, perfume suave, para 
inistério e amaciamento de tecidos em fibras 
inistério ou naturais, aromatizados, com inistério 
e inistério o inist de quartenario de inist 1%, ph 

5,00 1.650,00 
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do produto puro 3,0 a 6,0 – galão 02 litros. 

1.15 10 Balde Cloro granulado (Dicloroisocianurato de Sódio 
100%) para tratamento de água de piscina – 
balde de 10 kg. Na embalagem deverá constar a 
data de fabricação, validade, numero do lote, 
registro do produto no MS e dados do fabricante 

170,00 1.700,00 

1.16 05 Galão  Algicida de manutenção – Ingredientes ativos (1) 
cloreto de alquil dimetil amônio 50% a 4%; 
ingredientes ativos (2) sulfato cúprico penta 
hidratado a 7%: ingredientes inertes: água a 
89%; finalidade: manutenção de água industrial 
ou de piscina. Galão de 5 litros.  

80,00 400,00 

1.17 10 Pacote Barrilha Leve, composição: carbonato de sódio 
99%, sulfato de sódio 0,06%, ferro 0,005% e 
cloreto de sódio 0,44% - pacotes de 2 kg 

10,00 100,00 

1.18 05 Galão Clarificante e auxiliar de filtração para piscinas – 
aplicação: tratamento de águas turvas de 
piscinas; composição: cloreto básico de alumínio 
26,4%, veículo 73,6%. Galão de 5 litros  

75,00 375,00 

1.19 200 Unid. Luva para limpeza. Composição: borracha de 
látex natural, reforçada, com superfície externa 
antiderrapante. Tamanho médio e grande. 
Deverá estar em conformidade com as normas 
da ABNT NBR 13.393. 

4,00 800,00 

1.20 50 Unid. Escova oval feita em material sintético, com 
pigmentos e metal, designer no formato da mão, 
com cerdas de nylon com 2,2cm de altura cada, 
de primeira qualidade, com etiqueta de 
identificação, contendo informação sobre 
produto e demais informações. 

3,50 175,00 

1.21 15 Unid. Vassoura higiênica para limpeza de vaso 
sanitário, com cerdas sintéticas de primeira 
qualidade, com fixação firme e resistente junto 
ao cabo. Cabo com aproximadamente 18 cm. 

4,90 73,50 

1.22 800 Unid. Esponja de aço para limpeza de panelas, 
talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, de 
primeira qualidade, composto de aço carbono de 
primeira qualidade, embalados em pacote 
plástico contendo 8 unidades, com peso liquido 
de 60 g. 

1,40 1.120,00 

1.23 1.500 Unid. Esponja dupla face multiuso, composta de 
espuma de poliuretano amarela para limpeza de 
superfícies delicadas e fibra sintética com 
abrasivos para limpeza mais difíceis, medidas 
mínimas 110mm x 75mm x 20mm, Com ação 
antibactérias que combate o desenvolvimento e 
proliferação de germes e bactérias na esponja, 
na embalagem deverá ser gravado  informações 
sobre o produto 

0,80 1.200,00 

1.24 600 Unid. Esponja para banho, dermatologicamente 
testada, composta por: espuma de poliuretano, 
fibra sintética, resina sintética mineral, medindo 
aproximadamente 14 cm x 6,5 cm. 

3,75 2.250,00 

1.25 75 Unid. Rodo de madeira para limpeza, com base 
medindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, 
cabo de madeira revestido com plástico medindo 
1,20 metros, base e cabo de madeira resistente 
sem nós ou trincas. As lâminas de borracha 
devem medir no mínimo 40 cm e deve estar 
adequadamente fixada na base. 

7,65 573,75 

1.26 50 Unid. Rodo de madeira para limpeza, com base 
medindo 60 cm, com lâmina de borracha dupla, 
cabo de madeira revestido com plástico medindo 
1,20 metros, base e cabo de madeira resistente 
sem nós ou trincas. As lâminas de borracha 
devem medir no mínimo 60 cm e deve estar 

10,20 510,00 
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adequadamente fixada na base. 

1.27 15 Unid. Rodo em alumínio profissional, tamanho 
aproximado de 60 cm, com cabo em alumínio. 
Apenas a base com capacidade de utilização do 
cabo em alumínio separadamente. 

24,40 366,00 

1.28 30 Unid. Pá para lixo plástica, medindo 20 cm x 20 cm 
aproximadamente, cabo de madeira revestido de 
plástico medindo aproximadamente 70 cm. 
Produto de boa qualidade, devidamente 
identificado com etiqueta do fabricante. 

7,80 234,00 

1.29 30 Unid. Pá de Lixo plástica com cabo revestido de 
plástico longo de 80 cm, medindo 26,5 x 27 x 
13,5 cm. 

10,00 300,00 

1.30 25 Unid. Vassoura de pelo natural, para uso interno, com 
base de madeira medindo 25 cm, cerdas de pelo 
animal fixadas bem firmes junto a base, com 
cabo de madeira revestido com plástico, produto 
devidamente identificado através de etiqueta do 
fabricante. 

14,60 365,00 

1.31 35 Unid. Cesto para lixo em material plástico de 
polipropileno ou polietileno resistente, cesto de 
lixo redondo, telado, capacidade para 12 litros, 
medidas de 278 mm de altura x 257 mm de 
comprimento, devidamente identificada através 
de etiqueta. 

9,25 323,75 

1.32 25 Unid. Cesto de lixo com tampa, capacidade para 20 
litros, confeccionado em material plástico 
polipropileno (PP), não vazado, medidas 
aproximadas: 24 cm de diâmetro x 28,5 cm de 
altura. 

19,50 487,50 

1.33 15 Unid. Cesto de lixo com tampa, capacidade para 60 
litros, confeccionado em material plástico 
polipropileno (PP), não vazado, medidas 
aproximadas: 0,50 m. altura, 0,41 m. de 
diâmetro e 0,33 m. de fundo 

33,20 498,00 

1.34 50 Unid. Balde plástico, confeccionado em material de 
polipropileno resistente ou poliestireno 
resistente, atóxico, capacidade para 20 litros, 
nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de 
diâmetro/comprimento, deve ser em material 
plástico reforçado, com alça em metal 
galvanizado. Produto deve ser identificado 
através de etiqueta contendo informações 
necessárias. 

12,65 632,50 

1.35 50 Unid. Balde plástico, confeccionado em material de 
polipropileno resistente ou poliestireno 
resistente, atóxico, capacidade para 12 litros, 
deve ser em material plástico reforçado, com 
alça em metal galvanizado. Produto deve ser 
identificado através de etiqueta contendo 
informações necessárias. 

8,90 445,00 

1.36 150 Unid. Pano de prato confeccionado em tecido de 
100% algodão, alvejado uniformemente, 
tamanho aproximado 70 cm x 50 cm, pano liso 
sem estampa, com bainha, devidamente 
identificado através de etiqueta contendo todas 
as informações necessárias sobre o produto e 
fabricante. 

2,80 420,00 

1.37 500 Unid. Pano para chão confeccionado em tecido de 
100% algodão, alvejado uniformemente, 
tamanho aproximado 65 x 44cm, 
costurado/fechado tipo saco, devidamente 
identificado através de etiqueta contendo todas 
as informações necessárias sobre o produto e 
fabricante. 

3,50 1.750,00 

1.38 50 Unid. Flanela para limpeza, confeccionado em pano 2,10 105,00 
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de algodão flanelado, na cor laranja, nas 
medidas aproximadas de 30 cm x 40 cm. 
Embaladas individualmente com etiqueta de 
identificação contendo informações sobre o 
produto e fabricante. 

1.39 130 Frasco Álcool etílico hidratado em gel 70%; indicado 
para assepsia complementar das mãos após a 
lavagem com sabonete. Na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, da validade e o 
numero do lote, frasco de 500 ml. Registro no 
MS 

5,60 728,00 

1.40 20 Frasco Sanitizante para higienização de hortifruti, 
produto altamente eficiente para a lavagem e a 
desinfecção de legumes, verduras e frutas. 
Frasco de 1 lt 

18,40 368,00 

1.41 400 Unid. Vassoura de palha para uso externo, reforçada e 
resistente com cerdas naturais selecionadas 
isentas de capim, com aproximadamente 35 cm 
de largura no leque e 50 cm de altura, com cabo 
de madeira revestido de plástico, cerdas 
amarradas com 3 fios de arame formando um 
conjunto. 

13,00 5.200,00 

1.42 500 Unid. Vassoura de nylon para uso interno, com cabo 
de madeira revestido com plástico. Material 
utilizado na confecção: PP, PET e METAL. 

6,50 3.250,00 

1.43 100 Unid. Desodorizador sanitário. Embalado em celofane 
a prova de vazamento. Aspecto físico: tablete 
sólido de 35g, com ação bacteriostática e 
aromatizante e suporte plástico. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses, contados da 
data da entrega do produto. Produto notificado 
na ANVISA/MS.  

3,00 300,00 

1.44 200 Unid. Palha de aço do tipo carbono, nº.01, para 
limpeza/brilho; embalada em pacote plástico 
contendo uma unidade.  

1,75 350,00 

1.45 15 Unid. Espanador de pó – de pena, médio, com 40 cm 
de pena e 60 cm de cabo. 

20,00 300,00 

1.46 20 Unid. Rodinho para pia: Cabo de polipropileno de alta 
densidade recoberto parcialmente com borracha 
de polímero termoplástico, com base de 
borracha flexível. • Dimensões (LxAxP): 16 x 25 
x 2,9 cm  

3,50 70,00 

1.47 15 Balde Pasta (sabão) mecânica: Aglutinante, tensoativo, 
surfactante, bacteriostático, veículo fragrância, 
saponificante, umectante, corante, neutralizante 
e óleos vegetais. a pasta mecânica é um creme 
para limpeza das mãos e remove com facilidade 
sujeiras pesadas de óleos e graxas, não 
provocando irritações e nem ressecamento da 
pele. Esse material, por ser biodegradável, evita 
o entupimento das tubulações nas pias dos 
banheiros onde é utilizado. Embalagem 3,2 kgs. 

47,00 705,00 

Subtotal 57.185,50 

 

Material de Higiene Pessoal 

ITEM  
1 

QUANT. Unid. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS Valor  
Unitário em R$ 

Valor  
Total em R$ 

2.1 500 Unid. Sabonete em barra cremoso, 90g. Na 
embalagem deverá conter informações sobre o 
produto, fabricante data de fabricação e 
validade. Registro e/ou notificação do produto na 
ANVISA. 

1,20 600,00 

2.2 600 Unid. Sabonete em barra infantil, peso 90 g, testado 
dermatologicamente, à base de sodium soap, 
aqua, parfun, sodium chloride, glycerin, 
tetrasodium EDTA, BHT avena e demais 

2,00 1.200,00 
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substâncias permitidas. Registro e/ou notificação 
do produto na ANVISA.  

2.3 100 Galão Sabonete líquido cremoso (ph neutro entre 6.0 e 
7.0), glicerinado, fragrância suave, perolado, 
com substancias emolientes, para higiene das 
mãos e rosto – galão de 05 litros. 

25,00 2.500,00 

2.4 200 Caixa Haste flexível, tipo cotonete para limpeza e 
higiene pessoal, com ponta de algodão hidrófilo, 
polipropileno, solução antimicrobiana e 
hidrometilcelulose. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência. Prazo de validade de no mínimo de 
6 meses, produto notificado na ANVISA/MS. 
Medindo aproximadamente 8 cm. Caixa com 75 
unidades. 

2,10 420,00 

2.5 150 Unid. Lenço umedecido para higienização e remoção 
de impurezas nas trocas de fraldas, embalado 
em pote contendo 450 unidades, devidamente 
identificado através do rótulo, contendo 
informações sobre o produto e o fabricante, sem 
álcool etílico. 

16,80 2.520,00 

2.6 200 Unid. Condicionador infantil, embalagem 350 ml, para 
todos os tipos de cabelos, sem embaraço, para 
uso diário, formula clinicamente testada, 
balanceado, propriedades emolientes. 

10,70 2.140,00 

2.7 250 Unid. Shampoo infantil, para todos os tipos de 
cabelos, testado dermatologicamente, com 
agradável aroma composto de água, lauril éter 
sulfato de sódio, cocoamidopropil betaína, 
laurato de sorbimacrogol 80, cloreto de sódio, 
diestearato de polietilenoglicol, dietanolamida de 
ácidos graxos de coco, fragrância, mistura de 
metil isotiazolinona e metil cloro isotiazolinona, 
ácido cítrico e EDTA dissódico, embalado em 
frasco c/ 480 ml, devidamente identificado, com 
informações sobre o produto e fabricante, 
registro e/ou notificação do produto na ANVISA. 

10,70 2.675,00 

2.8 
 
 

100 Unid. Shampoo neutro, frasco 350 ml, todos os tipos 
de cabelo formula clinicamente testado, PH 
neutro, balanceado, para uso diário. 

7,00 700,00 

2.9 
 
 
 

6.000 Unid. Fralda descartável infantil, tamanho G (de 9 a 12 
Kg), confeccionada em filme de polietileno, 
polpa de celulose, papel absorvente, com gel, 
adesivo para fixação, fita reposicionável e 
elástico nas pernas. 

1,00 6.000,00 

2.10 
 
 
 

15.000 
 

Unid. 
 

Fralda descartável infantil, tamanho XG (acima 
de 12 kg), confeccionada em filme de polietileno, 
polpa de celulose, papel absorvente, com gel, 
adesivo para fixação, fita reposicionável e 
elástico nas pernas. 

1,20 18.000,00 

2.11 
 

 

5.000 Unid. Fralda descartável infantil, tamanho XXG (acima 
de 13 kg), confeccionada em filme de polietileno, 
polpa de celulose, papel absorvente, com gel, 
adesivo para fixação, fita reposicionável e 
elástico nas pernas  

1,40 7.000,00 

2.12 
 
 
 
 

10.000 Unid. Fraldas descartáveis geriátrica. Composição: 
Polipropileno, Polietileno, Fibras de Celulose, 
Polímeros superabsorventes, Fios de Elastano, 
Adesivos Termoplásticos e Fitas Adesivas. 
Validade 3 anos após a data de fabricação 
impressa na embalagem. – Tamanho:  
Grande (70 a 90 kg) embalagem com 08 
unidades. 

2,00 20.000,00 

2.13 
 
 

3.000 Unid. Fraldas descartáveis geriátrica. Composição: 
Polipropileno, Polietileno, Fibras de Celulose, 
Polímeros superabsorventes, Fios de Elastano, 

2,20 6.600,00 
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Adesivos Termoplásticos e Fitas Adesivas. 
Validade 3 anos após a data de fabricação 
impressa na embalagem. – Tamanho:  
Extra Grande (acima de 90 kg) embalagem com 
7 unidades. 

2.14 
 
 
 
 
 

180 Fardo Papel higiênico folha dupla picotado de alta 
qualidade rolo com 30 metros de comprimento 
por 10 cm de largura, composto por 100% de 
fibras virgens. Deverá conter o prazo de 
validade na embalagem e vir acondicionado em 
pacotes com 4 unidades e reembalado em 
fardos totalizando 64 rolos composição fibrosa, 
de acordo com a NBR NM ISSO 536:2000. 

75,00 13.500,00 

2.15 
 
 
 
 
 
 

600 Unid. Papel toalha multiuso, folha dupla de alta 
qualidade, picotada, gofrada, gramatura mínima 
de 42g/m2, 100% celulose, na cor branca, 
tamanho 20 cm x 22 cm, embalado em pacotes 
com 2 rolos, contendo 120 toalhas. Embalagem 
devidamente identificada com informações sobre 
produto, fabricante, entre outras informações.  

3,50 2.100,00 

2.16 
 
 
 
 

50 Pacote Guardanapo confeccionado em papel 
absorvente, folha simples, medindo 22 x 33 cm, 
sendo pacotes com 50 unidades cada, 
guardanapo de papel folha simples 100% de 
fibras celulósicas na cor branca, na embalagem 
deverá constar data de fabricação e nome do 
fabricante. 

2,50 125,00 

2,17 
 
 
 

300 Unid. Papel interfolhado 22,5 x 22,5cm, na cor branca, 
fabricado com 100% de celulose virgem, 
embalado em fardo contendo 1000 folhas, 
deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua 
composição.  

12,00 3.600,00 

Subtotal  89.680,00 

 

Material Descartável e de Consumo 

ITEM  
1 

QUANT. Unid. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS Valor  
Unitário em R$ 

Valor  
Total em R$ 

  3.1 80 Maço Fósforo composto de clorato de potássio 
aglutinantes, medindo aproximadamente 5 cm 
cada palito, embalados em caixinhas contendo 40 
palitos e reembalados em maços com 10 
caixinhas. Embalagem contendo informações 
sobre o produto. 

2,40 192,00 

3.2 600 Unid. Papel alumínio, medindo 45 cm de largura x 7,5m 
de comprimento, produto de acordo com ABNT 
14.761, esterilizado, com certificado ISO 9002, 
embalado individualmente em saco plástico 
contendo informações. 

5,20 3.120,00 

3.3 30 Rolo Filme plástico para embalar alimentos, composto 
de PVC transparente, medindo: 28 cm x 15 
metros. 

3,00 90,00 

3.4 50 Rolo Bobina picotada transparente – medindo 25 x 35 
cm, em polietileno, contendo 500 sacos. 

25,00 1.250,00 

3.5 500 Caixa Filtro de papel para café, tamanho n° 103, 
produzido em material 100% celulose, na cor 
branca, com microfuros e costura dupla, o que 
torna o filtro mais resistente. Embalado em caixa 
de papelão contendo 40 unidades, a embalagem 
deve conter informações sobre o produto, 
instruções de uso e demais informações. 

3,30 1.650,00 

3.6 200 Pacote Saco plástico para acondicionamento de resíduos 
comum, saco resistente de cor preta, 
confeccionado com resinas termoplásticas 
virgens, reforçado, tamanho de 39 cm x 58 cm, 
espessura mínima de 0,10mm (0,05mm por 

19,80 3.960,00 
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parede), capacidade volumétrica de 20 litros, 

capacidade nominal 3 kg, tipo domiciliar, com 
solda contínua, homogênea e uniforme, 
proporcionando perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o 
manuseio, de fácil separação e abertura das 
unidades sem provocar danos ao saco, 
embalados em pacotes com 100 unidades 
devidamente identificados através de etiqueta do 
fabricante, a etiqueta e os sacos de lixo devem 
ser confeccionados de acordo com as normas da 
ABNT NBR 9191 de Setembro de 2002.  

3.7 100 Pacote Saco plástico para acondicionamento de resíduos 
comum, saco resistente de cor preta, 
confeccionado com resinas termoplásticas 
virgens, reforçado, tamanho de 63 cm x 80 cm, 
espessura mínima de 0,12mm (0,06mm por 
parede), capacidade volumétrica de 60 litros, 

capacidade nominal 10kg, tipo domiciliar, com 
solda contínua, homogênea e uniforme, 
proporcionando perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o 
manuseio, de fácil separação e abertura das 
unidades sem provocar danos ao saco, 
embalados em pacotes com 100 unidades 
devidamente identificados através de etiqueta do 
fabricante, a etiqueta e os sacos de lixo devem 
ser confeccionados de acordo com as normas da 
ABNT NBR 9191 de Setembro de 2002.  

27,00 2.700,00 

3.8 400 Pacote Saco plástico para acondicionamento de resíduos 
comum, saco resistente de cor preta, 
confeccionado com resinas termoplásticas 
virgens, reforçado, tamanho de 75 cm x 105 cm, 
espessura mínima de 0,16 mm (0,08mm por 
parede), capacidade volumétrica de 100 litros, 

capacidade nominal 20 kg, tipo domiciliar, com 
solda contínua, homogênea e uniforme, 
proporcionando perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o 
manuseio, de fácil separação e abertura das 
unidades sem provocar danos ao saco, 
embalados em pacotes com 100 unidades 
devidamente identificados através de etiqueta do 
fabricante, a etiqueta e os sacos de lixo devem 
ser confeccionados de acordo com as normas da 
ABNT NBR 9191 de Setembro de 2002. 

48,00 19.200,00 

3.9 50 Pacote Saco plástico para acondicionamento de resíduos 
comum, saco resistente de cor preta, 
confeccionado com resinas termoplásticas 
virgens, reforçado, tamanho de 90 cm x 120 cm, 
espessura mínima de 0,20 mm (0,20 mm por 
parede), capacidade volumétrica de 200 litros, 

capacidade nominal 40 kg, tipo domiciliar, com 
solda contínua, homogênea e uniforme, 
proporcionando perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o 
manuseio, de fácil separação e abertura das 
unidades sem provocar danos ao saco, 
embalados em pacotes com 100 unidades 
devidamente identificados através de etiqueta do 
fabricante, a etiqueta e os sacos de lixo devem 
ser confeccionados de acordo com as normas da 
ABNT NBR 9191 de Setembro de 2002. 

75,00 3.750,00 

3.10 50 Pacote Saco plástico para coleta de resíduos de serviços 
da saúde, com capacidade de 40 litros, 

reforçado, na cor branco leitoso, com impressão 

37,50 1.875,00 
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de simbologia da subclasse 6.2 da ABNT NBR 
7500 em uma das faces, com descrição nominal 
em litros, confeccionado em resina termoplástica 
virgem, nas dimensões de 59 cm de largura x 62 
cm de comprimento conforme NBR 9190, com 
solda contínua, homogênea e uniforme, 
proporcionando perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o 
manuseio, de fácil separação e abertura das 
unidades sem provocar danos ao saco. O produto 
deverá vir embalado em pacotes contendo 100 
unidades de acordo com a praxe do fabricante, 
constando externamente em cada saco etiqueta 
com dados de identificação, nº de lote, 
procedência, químico responsável e número de 
registro no  Ministério da Saúde. Os sacos de 
lixo devem ser confeccionados de acordo com as 
normas da ABNT NBR 9191 de Setembro de 
2.002. 

3.11 50 Pacote Saco plástico para coleta de resíduos de serviços 
da saúde, com capacidade de 60 litros, 

reforçado, na cor branco leitoso, com impressão 
de simbologia da subclasse 6.2 da ABNT NBR 
7500 em uma das faces, com descrição nominal 
em litros, confeccionado em resina termoplástica 
virgem, tamanho de 63 cm x 80 cm, espessura 
mínima de 0,12mm (0,06mm por parede) 
conforme NBR 9190, com solda contínua, 
homogênea e uniforme, proporcionando perfeita 
vedação e não permitindo a perda de conteúdo 
durante o manuseio, de fácil separação e 
abertura das unidades sem provocar danos ao 
saco. O produto deverá vir embalado em pacotes 
contendo 100 unidades de acordo com a praxe do 
fabricante, constando externamente em cada 
saco etiqueta com dados de identificação, nº de 
lote, procedência, químico responsável e número 
de registro no  Ministério da Saúde. Os sacos de 
lixo devem ser confeccionados de acordo com as 
normas da ABNT NBR 9191 de Setembro de 
2.002. 

54,50 2.725,00 

3.12 30 Pacote  Saco plástico para coleta de resíduos de serviços 
da saúde, com capacidade de 100 litros, 

reforçado, na cor branco, leitoso, com impressão 
de simbologia da subclasse 6.2 da ABNT NBR 
7500 em uma das faces, com descrição nominal 
em litros, confeccionado em resina termoplástica 
virgem reforçado, tamanho de 75 cm x 105 cm, 
espessura mínima de 0,16 mm (0,08mm por 
parede), capacidade volumétrica de 100 litros, 
capacidade nominal 20 kg, com solda contínua, 
homogênea e uniforme, proporcionando perfeita 
vedação e não permitindo a perda de conteúdo 
durante o manuseio, de fácil separação e 
abertura das unidades sem provocar danos ao 
saco, embalados em pacotes com 100 unidades 
devidamente identificados através de etiqueta do 
fabricante, a etiqueta e os sacos de lixo devem 
ser confeccionados de acordo com as normas da 
ABNT NBR 9191 de Setembro de 2002. 

80,00 2.400,00 

3.13 40 Caixa Copo plástico descartável confeccionado com 
resinas termoplásticas virgem (PP), material 
atóxico, de cor branca opaca, ideal para café, 
capacidade total de 80 ml, os copos devem ser 

homogêneos, isentos de materiais estranhos, 
bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas 

75,00 3.000,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ: 01.572.597/0001-01 
I.E: 794.051.384.117 

 
afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar 
sujidade interna ou externamente. O copo deve 
trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis 
e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de 
identificação de material para reciclagem, massa 
mínima de 0,75g para cada copo conforme norma 
ABNT 14.865-02, o copo deve ter resistência a 
compressão lateral de no mínimo 1,63n conforme 
norma ABNT 14.865-02. Embalados em caixa de 
papelão contendo 2.500 unidades (25 mangas 
com 100 copos cada), na caixa deverá constar 
informações do fabricante, marca, especificações 
do produto, as mesmas devem estar impressa na 
caixa de forma legível, não sendo aceito 
quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar 
na mesma. 

3.14 100 Caixa Copo plástico descartável confeccionado com 
resinas termoplásticas 100% virgem (PP), 
material atóxico, de cor branca opaca, ideal para 
água ou refrigerante, capacidade total de 180 ml, 

os copos devem ser homogêneos, isentos de 
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações bordas afiadas ou rebarbas, não 
devendo apresentar sujidade interna ou 
externamente. O copo deve trazer gravado em 
relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével a marca ou identificação do fabricante, a 
capacidade e o símbolo de identificação de 
material para reciclagem, massa mínima de 1,98g 
para cada copo conforme norma ABNT 14.865-
02, o copo deve ter resistência a compressão 
lateral de no mínimo 0,85n conforme norma 
ABNT 14.865-02. Embalados em caixa de 
papelão contendo 2.500 unidades (25 mangas 
com 100 copos cada), na caixa deverá constar 
informações do fabricante, marca, especificações 
do produto, as mesmas devem estar impressa na 
caixa de forma legível, não sendo aceito 
quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar 
na mesma.          

75,00 7.500,00 

3.15 04 Pacote Saco plástico: tamanho 4 cm de largura X 23 cm 
de comprimento (tipo para gelinho). Contendo 
1.000 por embalagem 

15,90 63,60 

3.16 50 Par Bota de borracha, cano médio, na cor branca, 
com solado antiderrapante, forrada internamente 
– numeração variada.  

40,00 2.000,00 

3.17 50 Unid. Avental de Cozinha, confeccionado em pano e 
com forro em PVC, medindo 0,46cm x 0,70cm.  

9,50 475,00 

3.18 50 Pacote Touca descartável sanfonada 100% TNT, com 
elástico em todo o perímetro da touca, registro na 
ANVISA pacote com 100 unidades. 

10,00 500,00 

 
3.19 

 
50 

 
Pacote 

Prendedor de roupa, formato retangular, de 
madeira, medindo 8 cm. Pacote com 12 unidades. 

2,30 115,00 

3.20 20 Unid. Mangueira para jardim, com bico dosador; nota: 
espessura mínima da parede 2,5mm, 
comprimento 30m. 

50,00 1.000,00 

3.21 100 Unid. Mamadeira em plástico rígido, formato 
arredondado, com bico em látex, graduada em 
alto relevo, com tampa; capacidade 240 ml.  

14,60 1.460,00 

3.22 10 Unid. Escova para limpeza de mamadeira: tipo 
redonda, base de arame galvanizado; com cerdas 
100% polipropileno, medindo 15 cm; Cabo de 
arame duplo retorcido e ferro galvanizado, 
medindo 15 cm; mínimo de 30 cerdas por tufos. 
 

7,45 74,50 
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3.23 80 Embal. Pilha alcalina pequena AA embalagem com 2 

unidades. 
6,90 552,00 

3.24 50 Embal. Pilha alcalina palito AAA embalagem com 2 
unidades 

7,80 390,00 

3.25 10 Embal. Pilha media embalagem com 2 unidades. 8,00 80,00 

3.26 15 Embal. Pilha grande embalagem com 2 unidades. 9,00 135,00 

3.27 300 Frasco Inseticida a base de água como solvente, eficaz 
contra mosquitos, mosca, pernilongos, baratas e 
o mosquito da dengue, sem CFC, composição 
básica de ativos, solventes e emulsificantes, 
antioxidante, conservante, veiculo e propelene, 
com ativo de deltametrina 0,019% (p/p), 
tetrametina 0,0835% (p/p), esbiotrina 0,179% 
(p/p). Validade mínima do produto 24 meses. 

12,20 3.660,00 

3.28 10 Unid. Desentupidor de pia primeira qualidade, com 
bocal feito em material de borracha resistente, 
liso ou sanfonado, medindo aproximadamente 11 
cm de diâmetro e altura aproximada de 18 cm. 

7,50 75,00 

3.29 250 Caixa Luva de Látex para procedimentos não cirúrgicos 
descartável: Anatômicas, Superfície lisa, 
Levemente talcadas, Não estéreis, Ambidestras, 
este produto contém látex de borracha natural. 
Contém 50 pares 

18,00 4.500,00 

3.30 30 Unid. Acendedores - Isqueiro de bolso, de boa 
qualidade, clássico, especificações de segurança 
ISSO 9994 

5,80 174,00 

3.31 200 Unid. Chupeta - aro em policarbonato, bico em silicone, 
de boa qualidade. 

3,80 760,00 

3.32 40 Unid. Filtro permanente para Café: confeccionado em 
TNT, aro injetado em POLIPROPILENO 
NATURAL (PP), sendo o aro do filtro injetado 
diretamente no TNT evitando assim a formação 
de resíduos tornando a limpeza mais simples e de 
boa qualidade. 

4,90 196,00 

3.33 100 Unid. Bico de mamadeira de boa qualidade (maiores de 
6 meses). Composição: silicone (Cristal)  

3,50 350,00 

3.34 30 Unid.  Varal de Aço revestido em PVC/PP – medindo 15 
metros cada. 

5,00 150,00 

3.35 60 Unid. Lima para enxada de 1ª qualidade  14,60 876,00 

Total 70.998,10 

Subtotal 217.863,60 

 

2. Recursos Financeiros: A despesa originada será suportada pela dotação orçamentária própria, 
constante do orçamento-programa para o exercício de 2016. 

 
 

Trabiju, 12 de julho de 2016. 
 

 
 
                 José Henrique Letice                                                             Delacyr Marcelino Polonio Junior 
Gerenciador do Departamento de Compras   Gerenciador do Departamento de Compras 

 
 

 


