
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº PMC 21/2019 
 

A presente licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE, de acordo com Inciso I, Art. 48 da LC 123/06. 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E 
COZINHA, COPOS PARA AGUA E CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO E OUTROS, 
DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTROS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO E FUNDOS MUNICIPAIS. 
 
Justificativa: Considerando que os materiais solicitados tem ampla utilização por todos os setores, pedimos para 
que seja lançado como multientidade, com possibilidade de aquisição pela Prefeitura, Secretarias, Fundos e 
Fundações Municipais, incluindo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil.  
Pedimos ainda celeridade na abertura da referida licitação pois o Processo 137/2018, CC 14/2018, que está 
atualmente vigente, vence no dia 07/11/2019, e sendo itens de consumo diário, caso não tenhamos um Registro de 
Preço vigente para adquiri-los, podemos ter problemas. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 

Pacotes com 100 copos plásticos descartáveis com 
capacidade para 50 ml. Os copos devem ser fabricados 
com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de 
aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. As 
resinas termoplásticas, aditivos, e/ou pigmentos 
empregados na fabricação dos copos devem obedecer às 
exigências da NBR 14865 (07/2002). Os copos devem ser 
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, 
rachaduras, furos e deformações, não devem apresentar 
sujidade, interna ou externamente, isentos de bordas 
afiadas e rebarbas. Os copos devem estar de acordo com a 
norma da ABNT NBR 14865 (07/2002) – 
Copos Plásticos Descartáveis. 
EMBALAGEM. Os copos devem ser embalados em sacos 
plásticos, com 100 (cem) unidades, onde deverá constar: 
nome do fabricante, quantidade acondicionada, 
capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como 
demais informações exigidas na legislação em vigor.  
MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 

a. Marca ou identificação do fabricante; 

b. Capacidade do copo; 

c. Símbolo de identificação do material para reciclagem, 
conforme NBR 13230. 

2.033 R$ 1,53 R$ 3.110,49 

02 

Pacotes com 100 copos plásticos descartáveis com 
capacidade para 100 ml. Os copos devem ser fabricados 
com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de 
aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. As 
resinas termoplásticas, aditivos, e/ou pigmentos 
empregados na fabricação dos copos devem obedecer às 
exigências da NBR 14865 (07/2002). Os copos devem ser 
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, 
rachaduras, furos e deformações, não devem apresentar 
sujidade, interna ou externamente, isentos de bordas 
afiadas e rebarbas. Os copos devem estar de acordo com a 
norma da ABNT NBR 14865 (07/2002) – 

7.350 R$ 3,00 R$ 22.050,00 



 

 

Copos Plásticos Descartáveis. 
EMBALAGEM. Os copos devem ser embalados em sacos 
plásticos, com 100 (cem) unidades, onde deverá constar: 
nome do fabricante, quantidade acondicionada, 
capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como 
demais informações exigidas na legislação em vigor.  
MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 

a. Marca ou identificação do fabricante; 

b. Capacidade do copo; 

c. Símbolo de identificação do material para reciclagem, 
conforme NBR 13230. 

03 

Pacotes com 100 copos plásticos descartáveis com 
capacidade para 180 ml. Os copos devem ser fabricados 
com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de 
aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. As 
resinas termoplásticas, aditivos, e/ou pigmentos 
empregados na fabricação dos copos devem obedecer às 
exigências da NBR 14865 (07/2002). Os copos devem ser 
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, 
rachaduras, furos e deformações, não devem apresentar 
sujidade, interna ou externamente, isentos de bordas 
afiadas e rebarbas. Os copos devem estar de acordo com a 
norma da ABNT NBR 14865 (07/2002) – 
Copos Plásticos Descartáveis. 
EMBALAGEM. Os copos devem ser embalados em sacos 
plásticos, com 100 (cem) unidades, onde deverá constar: 
nome do fabricante, quantidade acondicionada, 
capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como 
demais informações exigidas na legislação em vigor.  
MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 

a. Marca ou identificação do fabricante; 

b. Capacidade do copo; 

c. Símbolo de identificação do material para reciclagem, 
conforme NBR 13230. 

3.355 R$ 2,99 R$ 10.031,45 

04 

Pacotes com 100 copos plásticos descartáveis com 
capacidade para 200 ml. Os copos devem ser fabricados 
com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de 
aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. As 
resinas termoplásticas, aditivos, e/ou pigmentos 
empregados na fabricação dos copos devem obedecer às 
exigências da NBR 14865 (07/2002). Os copos devem ser 
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, 
rachaduras, furos e deformações, não devem apresentar 
sujidade, interna ou externamente, isentos de bordas 
afiadas e rebarbas. Os copos devem estar de acordo com a 
norma da ABNT NBR 14865 (07/2002) – 
Copos Plásticos Descartáveis. 
EMBALAGEM. Os copos devem ser embalados em sacos 
plásticos, com 100 (cem) unidades, onde deverá constar: 
nome do fabricante, quantidade acondicionada, 
capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como 
demais informações exigidas na legislação em vigor.  

794 R$ 3,32 R$ 2.636,08 



 

 

MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 

a. Marca ou identificação do fabricante; 

b. Capacidade do copo; 

c. Símbolo de identificação do material para reciclagem, 
conforme NBR 13230. 

05 

Pacotes com 100 copos plásticos descartáveis com 
capacidade para 300 ml. Os copos devem ser fabricados 
com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de 
aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. As 
resinas termoplásticas, aditivos, e/ou pigmentos 
empregados na fabricação dos copos devem obedecer às 
exigências da NBR 14865 (07/2002). Os copos devem ser 
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, 
rachaduras, furos e deformações, não devem apresentar 
sujidade, interna ou externamente, isentos de bordas 
afiadas e rebarbas. Os copos devem estar de acordo com a 
norma da ABNT NBR 14865 (07/2002) – 
Copos Plásticos Descartáveis. 
EMBALAGEM. Os copos devem ser embalados em sacos 
plásticos, com 100 (cem) unidades, onde deverá constar: 
nome do fabricante, quantidade acondicionada, 
capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como 
demais informações exigidas na legislação em vigor.  
MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
Os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 

a. Marca ou identificação do fabricante; 

b. Capacidade do copo; 

c. Símbolo de identificação do material para reciclagem, 
conforme NBR 13230. 

782 R$ 4,78 R$ 3.737,96 

06 

Pacotes com 5 sacos para lixo, 0,16 micra, com 
capacidade para 200 litros cada. 
A marca do produto e da empresa fabricante deve estar 
impressa de forma visível e de fácil leitura na embalagem 
da unidade de compra. 
Devem constar na embalagem as seguintes advertências: 
a) manter fora do alcance de crianças; 
b) uso exclusivo para lixo; 
c) saco não adequado a conteúdos perfurantes. 
7.1.4 A marcação das características dos sacos na 
embalagem destes deve atender à seguinte orientação, 
para os quatro campos mostrados no exemplo abaixo: 
CONTÉM: X sacos 
DIMENSÕES: X cm x X cm 
CAPACIDADE  NOMINAL: X L / X kg 
RESÍDUO: NORMAL 
7.1.1 A marca do produto e da empresa fabricante deve 
estar impressa de forma visível e de fácil leitura na 
embalagem da 
DA AVALIAÇÃO 
Métodos para análise e aprovação do produto pela 
Comissão de avaliação: 
Solda: Os sacos plásticos para acondicionamento de lixo 
devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, 
proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a 

6.992 R$ 5,01 R$ 35.029,92 



 

 

perda de conteúdo durante o manuseio. 
Medições: 
Medição da altura 
Procedimento 
Medir a altura útil do saco internamente, entre a boca e o 
fundo, com instrumento de medida com 1 mm de menor 
divisão. 
O resultado deve ser a média aritmética de duas medidas, 
uma em cada lateral, no mesmo corpo-de-prova. 
Critério de aprovação 
Considera-se falha a dimensão de altura do corpo-de-
prova ser inferior à mínima. 
Medição da largura 
Procedimento 
Medir o semiperímetro do saco na boca, com instrumento 
com 1 mm de menor divisão. O resultado deve ser a média 
aritmética de duas medidas no mesmo corpo-de-prova. 
Critério de aprovação 
Considera-se falha a dimensão do corpo-de-prova estar 
fora da tolerância de ±1 cm. 
As especificações e métodos de aprovação constam na 
NBR 9191. 

07 

Pacotes com 5 sacos para lixo, 0,16 micra, com 
capacidade para 150 litros cada. 
    A marca do produto e da empresa fabricante deve estar 
impressa, de forma visível e de fácil leitura, na embalagem 
da unidade de compra. 
    Devem constar na embalagem as seguintes 
advertências: 
a) manter fora do alcance de crianças; 
b) uso exclusivo para lixo; 
c) saco não adequado a conteúdos perfurantes. 
 
     A marcação das características dos sacos na 
embalagem destes deve atender à seguinte orientação, 
para os quatro campos mostrados no exemplo abaixo: 
CONTÉM: X sacos 
DIMENSÕES: X cm x X cm 
CAPACIDADE  NOMINAL: X L / X kg 
RESÍDUO: NORMAL 
 
7.1.1 A marca do produto e da empresa fabricante deve 
estar impressa de forma visível e de fácil leitura na 
embalagem da 
DA AVALIAÇÃO 
    Métodos para análise e aprovação do produto pela 
Comissão de avaliação: 
    Solda: Os sacos plásticos para acondicionamento de 
lixo devem apresentar solda contínua, homogênea e 
uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. 
Medições: 
Medição da altura 
Procedimento 
     Medir a altura útil do saco internamente, entre a boca e 
o fundo, com instrumento de medida com 1 mm de menor 
divisão. 
     O resultado deve ser a média aritmética de duas 

7.305 R$ 4,33 R$ 31.630,65 



 

 

medidas, uma em cada lateral, no mesmo corpo-de-prova. 
Critério de aprovação 
    Considera-se falha a dimensão de altura do corpo-de-
prova ser inferior à mínima. 
Medição da largura 
Procedimento 
     Medir o semiperímetro do saco na boca, com 
instrumento com 1 mm de menor divisão. O resultado deve 
ser a média aritmética de duas medidas no mesmo corpo-
de-prova. 
Critério de aprovação 
     Considera-se falha a dimensão do corpo-de-prova estar 
fora da tolerância de ±1 cm. 
     As especificações e métodos de aprovação constam na 
NBR 9191. 

08 

Pacotes com 5 sacos para lixo, 0,12 micras, com 
capacidade pra 100 litros cada, (Classe I – tipo E).  
Dimenções: NBR 9191. 
Largura: 75 cm; 
Altura mínima: 105 cm 
    A marca do produto e da empresa fabricante deve estar 
impressa, de forma visível e de fácil leitura, na embalagem 
da unidade de compra. 
    Devem constar na embalagem as seguintes 
advertências: 
a) manter fora do alcance de crianças; 
b) uso exclusivo para lixo; 
c) saco não adequado a conteúdos perfurantes. 
 
     A marcação das características dos sacos na 
embalagem destes deve atender à seguinte orientação, 
para os quatro campos mostrados no exemplo abaixo: 
CONTÉM: X sacos 
DIMENSÕES: X cm x X cm 
CAPACIDADE  NOMINAL: X L / X kg 
RESÍDUO: NORMAL 
 
7.1.1 A marca do produto e da empresa fabricante deve 
estar impressa de forma visível e de fácil leitura na 
embalagem da 
DA AVALIAÇÃO 
    Métodos para análise e aprovação do produto pela 
Comissão de avaliação: 
    Solda: Os sacos plásticos para acondicionamento de 
lixo devem apresentar solda contínua, homogênea e 
uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. 
Medições: 
Medição da altura 
Procedimento 
     Medir a altura útil do saco internamente, entre a boca e 
o fundo, com instrumento de medida com 1 mm de menor 
divisão. 
     O resultado deve ser a média aritmética de duas 
medidas, uma em cada lateral, no mesmo corpo-de-prova. 
Critério de aprovação 
    Considera-se falha a dimensão de altura do corpo-de-
prova ser inferior à mínima. 

13.052 R$ 3,57 R$ 46.595,64 



 

 

Medição da largura 
Procedimento 
     Medir o semiperímetro do saco na boca, com 
instrumento com 1 mm de menor divisão. O resultado deve 
ser a média aritmética de duas medidas no mesmo corpo-
de-prova. 
Critério de aprovação 
     Considera-se falha a dimensão do corpo-de-prova estar 
fora da tolerância de ±1 cm. 
     As especificações e métodos de aprovação constam na 
NBR 9191. 

09 

Pacotes com 10 sacos para lixo, 0,10 micras, com 
capacidade para 50 litros cada, (Classe I – tipo C). 
Dimenções: NBR 9191. 
Largura: 63 cm; 
Altura mínima: 80 cm 
    A marca do produto e da empresa fabricante deve estar 
impressa, de forma visível e de fácil leitura, na embalagem 
da unidade de compra. 
    Devem constar na embalagem as seguintes 
advertências: 
a) manter fora do alcance de crianças; 
b) uso exclusivo para lixo; 
c) saco não adequado a conteúdos perfurantes. 
 
     A marcação das características dos sacos na 
embalagem destes deve atender à seguinte orientação, 
para os quatro campos mostrados no exemplo abaixo: 
CONTÉM: X sacos 
DIMENSÕES: X cm x X cm 
CAPACIDADE  NOMINAL: X L / X kg 
RESÍDUO: NORMAL 
7.1.1 A marca do produto e da empresa fabricante deve 
estar impressa de forma visível e de fácil leitura na 
embalagem da 
DA AVALIAÇÃO 
    Métodos para análise e aprovação do produto pela 
Comissão de avaliação: 
    Solda: Os sacos plásticos para acondicionamento de 
lixo devem apresentar solda contínua, homogênea e 
uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. 
Medições: 
Medição da altura 
Procedimento 
     Medir a altura útil do saco internamente, entre a boca e 
o fundo, com instrumento de medida com 1 mm de menor 
divisão. 
     O resultado deve ser a média aritmética de duas 
medidas, uma em cada lateral, no mesmo corpo-de-prova. 
Critério de aprovação 
    Considera-se falha a dimensão de altura do corpo-de-
prova ser inferior à mínima. 
Medição da largura 
Procedimento 
     Medir o semiperímetro do saco na boca, com 
instrumento com 1 mm de menor divisão. O resultado deve 
ser a média aritmética de duas medidas no mesmo corpo-

9.315 R$ 3,78 R$ 35.210,70 



 

 

de-prova. 
Critério de aprovação 
     Considera-se falha a dimensão do corpo-de-prova estar 
fora da tolerância de ±1 cm. 
     As especificações e métodos de aprovação constam na 
NBR 9191. 

10 

Pacotes com 20 sacos para lixo, 0,08 micras, com 
capacidade para 15 litros cada (Classe I – tipo A)  
Dimenções: NBR 9191. 
Largura: 39 cm; 
Altura mínima: 58 cm 
    A marca do produto e da empresa fabricante deve estar 
impressa, de forma visível e de fácil leitura, na embalagem 
da unidade de compra. 
    Devem constar na embalagem as seguintes 
advertências: 
a) manter fora do alcance de crianças; 
b) uso exclusivo para lixo; 
c) saco não adequado a conteúdos perfurantes. 
 
     A marcação das características dos sacos na 
embalagem destes deve atender à seguinte orientação, 
para os quatro campos mostrados no exemplo abaixo: 
CONTÉM: X sacos 
DIMENSÕES: X cm x X cm 
CAPACIDADE  NOMINAL: X L / X kg 
RESÍDUO: NORMAL 
 
7.1.1 A marca do produto e da empresa fabricante deve 
estar impressa de forma visível e de fácil leitura na 
embalagem da 
DA AVALIAÇÃO 
    Métodos para análise e aprovação do produto pela 
Comissão de avaliação: 
    Solda: Os sacos plásticos para acondicionamento de 
lixo devem apresentar solda contínua, homogênea e 
uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. 
Medições: 
Medição da altura 
Procedimento 
     Medir a altura útil do saco internamente, entre a boca e 
o fundo, com instrumento de medida com 1 mm de menor 
divisão. 
     O resultado deve ser a média aritmética de duas 
medidas, uma em cada lateral, no mesmo corpo-de-prova. 
Critério de aprovação 
    Considera-se falha a dimensão de altura do corpo-de-
prova ser inferior à mínima. 
Medição da largura 
Procedimento 
     Medir o semiperímetro do saco na boca, com 
instrumento com 1 mm de menor divisão. O resultado deve 
ser a média aritmética de duas medidas no mesmo corpo-
de-prova. 
Critério de aprovação 
     Considera-se falha a dimensão do corpo-de-prova estar 
fora da tolerância de ±1 cm. 

3.930 R$ 3,28 R$ 12.890,40 



 

 

     As especificações e métodos de aprovação constam na 
NBR 9191. 

11 

Pacotes com 10 sacos para lixo, 0,10 micras, com 
capacidade para 30 litros cada, (Classe I – tipo B). 
Dimenções: NBR 9191. 
Largura: 59 cm; 
Altura mínima: 62 cm 
    A marca do produto e da empresa fabricante deve estar 
impressa, de forma visível e de fácil leitura, na embalagem 
da unidade de compra. 
    Devem constar na embalagem as seguintes 
advertências: 
a) manter fora do alcance de crianças; 
b) uso exclusivo para lixo; 
c) saco não adequado a conteúdos perfurantes. 
 
     A marcação das características dos sacos na 
embalagem destes deve atender à seguinte orientação, 
para os quatro campos mostrados no exemplo abaixo: 
CONTÉM: X sacos 
DIMENSÕES: X cm x X cm 
CAPACIDADE  NOMINAL: X L / X kg 
RESÍDUO: NORMAL 
 
7.1.1 A marca do produto e da empresa fabricante deve 
estar impressa de forma visível e de fácil leitura na 
embalagem da 
DA AVALIAÇÃO 
    Métodos para análise e aprovação do produto pela 
Comissão de avaliação: 
    Solda: Os sacos plásticos para acondicionamento de 
lixo devem apresentar solda contínua, homogênea e 
uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. 
Medições: 
Medição da altura 
Procedimento 
     Medir a altura útil do saco internamente, entre a boca e 
o fundo, com instrumento de medida com 1 mm de menor 
divisão. 
     O resultado deve ser a média aritmética de duas 
medidas, uma em cada lateral, no mesmo corpo-de-prova. 
Critério de aprovação 
    Considera-se falha a dimensão de altura do corpo-de-
prova ser inferior à mínima. 
Medição da largura 
Procedimento 
     Medir o semiperímetro do saco na boca, com 
instrumento com 1 mm de menor divisão. O resultado deve 
ser a média aritmética de duas medidas no mesmo corpo-
de-prova. 
Critério de aprovação 
     Considera-se falha a dimensão do corpo-de-prova estar 
fora da tolerância de ±1 cm. 
     As especificações e métodos de aprovação constam na 
NBR 9191. 

10.130 R$ 3,25 R$ 32.922,50 

12 
Rolos com 100 unidades de embalagens descartáveis com 
capacidade para 05 (cinco) kilos cada, tamanho 

7.522 R$ 5,03 R$ 37.835,66 



 

 

aproximado de 28x42 cm. cada, destacáveis através de 
picotes. 

13 

Frascos com 05 (cinco) litros de limpador de piso 
concentrado para limpeza e renovação de brilho de ceras 
lustráveis, possuindo em sua formulação detergentes e 
ceras, a fim de possibilitar a realização em uma só 
operação, podendo ser utilizado em qualquer tipo de piso 
frio, Fragrância: lavanda ou floral, diluição mínima: 01 litro 
do produto para 19 litros de água.  

500 R$ 26,65 R$ 13.325,00 

14 

Frascos com 05 (cinco) litros de cera lustrável em emulsão 
a base de carnaúba, própria para proteção e conservação 
de pisos laváveis, antiderrapante e resistente ao tráfego 
intenso, PH entre 9,4 e 10,5, diluição: aplicação puro.  

1.630 R$ 49,00 R$ 79.870,00 

15 

Frascos com 750 ml de cera líquida incolor. Composição: 
dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, 
plastificante, preservante, antiespumante, resina fumárica, 
nivelador, essência e água. 

1.672 R$ 4,64 R$ 7.758,08 

16 

Frasco com 750 ml de cera líquida amarela. Composição: 
dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, 
plastificante, preservante, antiespumante, resina fumárica, 
nivelador, essência e água. 

490 R$ 4,64 R$ 2.273,60 

17 

Frasco com 750 ml de cera líquida vermelha. Composição: 
dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, 
plastificante, preservante, antiespumante, resina fumárica, 
nivelador, essência e água. 

350 R$ 4,64 R$ 1.624,00 

18 
Frascos com 4,5 kg. de cera em pasta incolor. 
Composição: Parafina, mamona hidrogenada, polietileno, 
corante e solvente. 

600 R$ 73,19 R$ 43.914,00 

19 
Frascos com 375 gramas de cera em pasta incolor. 
Composição: Parafina, mamona hidrogenada, polietileno, 
corante e solvente. 

940 R$ 9,67 R$ 9.089,80 

20 
Frascos com 375 gramas de cera em pasta vermelha. 
Composição: Parafina, mamona hidrogenada, polietileno, 
corante e solvente. 

130 R$ 9,67 R$ 1.257,10 

21 
Frascos com 375 gramas de cera em pasta amarela. 
Composição: Parafina, mamona hidrogenada, polietileno, 
corante e solvente. 

335 R$ 9,67 R$ 3.239,45 

22 Frasco com 200 ml de lustra móveis. 1.106 R$ 4,30 R$ 4.755,80 

23 
Frascos com 02 (dois) litros de desinfetante para banheiro 
com aroma de pinho. 

5.549 R$ 4,77 R$ 26.468,73 

24 
Frascos com 02 (dois) litros de desinfetante para banheiro 
com aroma de eucalipto. 

4.790 R$ 4,77 R$ 22.848,30 

25 
Frascos com 02 (dois) litros de desinfetante para banheiro 
com aroma lavanda. 

4.844 R$ 4,77 R$ 23.105,88 

26 
Unidades de pedra sanitária redonda com no mínimo 25 
gramas + gancho. Composição: Dodecilbenzeno sulfato de 
sódio, coadjuvantes, emoliente, perfume e corante. 

6.730 R$ 0,73 R$ 4.912,90 

27 Frasco com 300 ml de saponáceo cremoso 1.565 R$ 3,92 R$ 6.134,80 

28 Unidades de saponáceo em barra de 200 gramas. 3.840 R$ 3,95 R$ 15.168,00 

29 

Sabão em pó com amaciante, embalagem em caixa de 
papelão anatômico, com 1.000 gramas. Composição: 
Tensoativo aniônico, Coadjuvantes, Sinergistas, 
Branqueadores Ópticos, Enzimas, Corante, Fragrância e 
Água. 

12.076 R$ 5,84 R$ 70.523,84 

30 
Unidades de sabão em pedra, 200 gramas, neutro, 
glicerinado. 

3.906 R$ 1,37 R$ 5.351,22 

31 
Unidades de sabonete em barra, com hidratante, com 90 
gramas. 

1.716 R$ 2,23 R$ 3.826,68 



 

 

32 
Tubos com 90 gramas de creme dental com flúor e cálcio, 
tripla ação refrescante. 

1.292 R$ 1,90 R$ 2.454,80 

33 

Embalagem plástica com 01 (um) litro de água sanitária, 
solução aquosa, principio ativo: Hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio e água, teor de cloro ativo entre 2% a 
2,50% p/p. Produto com registro no ministério da saúde. 

12.080 R$ 2,22 R$ 26.817,60 

34 

Frascos com 500 ml de detergente para louça 
biodegradável, com glicerina, alto rendimento, testado 
dermatologicamente, versões neutro, maça, limão, coco, 
etc. Embalagem transparente, com tampa push-pull.  

28.012 R$ 1,59 R$ 44.539,08 

35 Lixeira plástica com pedal e tampa. Mínima de 15 litros. 384 R$ 27,60 R$ 10.598,40 

36 Frascos com 500 ml de limpa vidros,  com álcool. 1.608 R$ 2,98 R$ 4.791,84 

37 
Unidades de Pano para chão alvejado, tamanho mínimo 
70x50 cm, mínimo 90% algodão.  1ª. qualidade branco. 

7.481 R$ 4,33 R$ 32.392,73 

38 
Unidades de sacos para pano de chão alvejado, tamanho 
mínimo 70x50 cm, mínimo 90% algodão.  1ª. Qualidade. 

6.060 R$ 4,58 R$ 27.754,80 

39 
Unidades de sacos para pano de chão não alvejado, 
tamanho mínimo 70x50 cm, mínimo 90% algodão. 1ª. 
Qualidade. 

4.895 R$ 4,20 R$ 20.559,00 

40 
Unidades de esponja para limpeza de louças, dupla face, 
tamanho 110mmx75mmx20mm 

13.051 R$ 1,80 R$ 23.491,80 

41 
Pacotes com 08 unidades de esponjas de lã de aço, tipo 
bombril. 

5.525 R$ 1,98 R$ 10.939,50 

42 Pacotes com 02 unidades de esponja de aço. 2.605 R$ 1,80 R$ 4.689,00 

43 Pacotes com 01 palha de aço n.º 0 (zero) 536 R$ 1,83 R$ 980,88 

44 
Unidades de flanelas para limpeza, tamanho aproximado 
35x55 cm. 

1.349 R$ 1,95 R$ 2.630,55 

45 
Unidades de pano de prato, 100% algodão alvejado, 
tamanho mínimo 70x50 cm, trama 11. 

2.280 R$ 3,85 R$ 8.778,00 

46 
Pacotes com 08 rolos de papel higiênico com 300mx10cm 
cada, branco, alta maciez. 1ª. qualidade. 

1.000 R$ 30,10 R$ 30.100,00 

47 
Pacotes com 04 rolos de papel higiênico com 60 metros, 
picotado, alta maciez,  branco de 1ª. qualidade. 

20.500 R$ 3,89 R$ 79.745,00 

48 
Pacotes com 50 guardanapos de papel nas dimensões 
mínimas de 30x31 cm. 

5.815 R$ 1,90 R$ 11.048,50 

49 
Pacotes com 50 guardanapos de papel nas dimensões 
mínimas de 22x23 cm. 

5.590 R$ 1,38 R$ 7.714,20 

50 
Fardos com 1.000 folhas de papel toalha interfolhada, 
creme, 02 dobras, alta absorção. 

7.808 R$ 9,89 R$ 77.221,12 

51 
Pacotes com 02 rolos com 60 toalhas de papel cada, 
tamanho aproximado de 20x22 cm. folhas duplas 
texturizadas, destacáveis através de picotes. 

8.722 R$ 3,62 R$ 31.573,64 

52 Frascos com 01 litro de álcool etílico hidratado 92,8º INPM 7.560 R$ 5,18 R$ 39.160,80 

53 
Frascos com 01 litros de álcool gel 70% com aloe vera. 
FRASCO DOSADOR. 

4.000 R$ 17,58 R$ 70.320,00 

54 
Frascos de desodorizador, aerosol para ambientes, 360 ml, 
diversas fragrâncias. 

1.596 R$ 8,23 R$ 13.135,08 

55 
Caixa com 240 (duzentos e quarenta) palitos de fósforo 
com no mín. 05 cm. de comprimento cada. 

1.164 R$ 2,90 R$ 3.375,60 

56 
Caixas com 40 (quarenta) palitos de fósforo. 

50 R$ 3,60 R$ 180,00 

57 
Unidades de vassoura de nylon com cabo plastificado, 
dimensões aproximadas: 30x17x4cm. 

4.417 R$ 7,65 R$ 33.790,05 

58 
Unidades de vassoura de pelo sintético, preta e branca, 
com cabo de metal ou material similar, tamanho mínimo 
30cm. 

1.832 R$ 10,15 R$ 18.594,80 

59 Unidades de rodo de espuma base de madeira com cabo, 1.881 R$ 10,10 R$ 18.998,10 



 

 

tamanho mínimo 30cm. 

60 
Unidades de rodo com borracha dupla com no mínimo 40 
cm, com cabo de metal ou material similar. 

1.370 R$ 8,75 R$ 11.987,50 

61 
Unidades de escova de nylon com cabo e suporte plástico 
para limpeza de vaso sanitário. 

1.834 R$ 5,53 R$ 10.142,02 

62 
Unidade de escova de mão para limpeza, com cabo de 
madeira ou material similar oval e cerdas de nylon 

923 R$ 2,38 R$ 2.196,74 

63 
Unidade de escova para chão com cabo de madeira ou 
material similar e cerdas de nylon 

783 R$ 9,40 R$ 7.360,20 

64 
Unidades de esfregadeira de madeira para utilização na 
lavagem de roupas. 

129 R$ 34,50 R$ 4.450,50 

65 
Unidades de balde plástico com suporte de metal, 
capacidade mínima 13 litros. 

1.188 R$ 4,90 R$ 5.821,20 

66 Unidades de pá de plástico para lixo. 643 R$ 2,52 R$ 1.620,36 

67 Unidades de luva de borracha para limpeza tamanho P. 3.370 R$ 3,70 R$ 12.469,00 

68 Unidades luva de borracha para limpeza tamanho M. 5.718 R$ 3,70 R$ 21.156,60 

69 Unidades luva de borracha para limpeza tamanho G. 2.495 R$ 3,70 R$ 9.231,50 

70 
Unidades de luva de borracha para limpeza tamanho P, 
100% látex, forro 100% algodão. 

522 R$ 4,00 R$ 2.088,00 

71 
Unidades luva de borracha para limpeza tamanho M, 100% 
látex, forro 100% algodão. 

594 R$ 4,00 R$ 2.376,00 

72 
Unidades luva de borracha para limpeza tamanho G, 100% 
látex, forro 100% algodão. 

590 R$ 4,00 R$ 2.360,00 

73 
Frascos com 500 ml de desengordurante, embalagem 
squeeze 

931 R$ 4,85 R$ 4.515,35 

74 
Dúzias de grampos para pendurar roupas em varal, 
fabricado em madeira. 

2.729 R$ 2,48 R$ 6.767,92 

75 Frascos com 300 ml. de inseticida aerosol. 409 R$ 8,60 R$ 3.517,40 

76 
Rolos com 100 unidades de embalagens descartáveis para 
armazenar alimentos com capacidade para 03 (três) quilos 
cada, destacáveis através de picotes. 

2.434 R$ 4,20 R$ 10.222,80 

77 
Frascos com 05 litros de sabonete líquido, aroma de erva 
doce, glicerinado. 

2.484 R$ 28,35 R$ 70.421,40 

78 Frascos com 500 ml de tira limo, embalagem squeeze. 466 R$ 10,40 R$ 4.846,40 

79 
Rede de proteção para cabelo, descartável, confeccionada 
em material TNT, na cor branca, para uso em cozinhas, 
pcte com 30 unidades.  

16.485 R$ 4,70 R$ 77.479,50 

80 
Frascos com 02 litros de amaciante para roupas, diversas 
versões/fragrâncias, embalagem com design ergonônico e 
não cilíndrico. 

4.058 R$ 5,18 R$ 21.020,44 

81 Potes com 80 gramas de anti-mofo 74 R$ 5,78 R$ 427,72 

82 Unidades de prato de papelão 210 mm. 30 R$ 1,50 R$ 45,00 

83 
Potes com 500 gramas de pasta limpadora multiuso, rosa 
(tipo cristal). 

105 R$ 5,55 R$ 582,75 

84 
Rolos com 30 metros de filme PVC para embrulhar 
alimentos. 

1.270 R$ 4,75 R$ 6.032,50 

85 
Pacotes com 12 refil (pastilha) inseticida para aparelhos 
elétricos 

15 R$ 9,40 R$ 141,00 

86 Rolos com 50 metros de fio dental 650 R$ 4,73 R$ 3.074,50 

87 
Unidade de gerador manual de faíscas para acendimento 
de fogão a gás 

342 R$ 6,10 R$ 2.086,20 

88 
Frascos de condicionador para cabelo, sem sal, 350 ml, 
com tampa flip-top. 

520 R$ 8,95 R$ 4.654,00 

89 
Frascos de desodorante roll-on com 50 ml, fragrância 
feminina, proteção 24 horas. 

636 R$ 7,80 R$ 4.960,80 

90 
Frascos com 250 ml de enxaguante bucal, 12 horas de 
proteção, clinicamente testado, sem alcool. 

200 R$ 10,85 R$ 2.170,00 



 

 

91 
Frascos com 350 ml de shampoo para cabelo, com -----
tampa flip-top, sem sal. 

910 R$ 7,05 R$ 6.415,50 

92 
Unidades de escova de cabelo, retangular, para todos os 
tipos de cabelo. 

72 R$ 8,40 R$ 604,80 

93 Unidade de escova de dente adulto, média, tamanho 40.  746 R$ 3,51 R$ 2.618,46 

94 
Unidades de pente plástico para cabelo com cabo grosso, 
tradicional. 

253 R$ 8,40 R$ 2.125,20 

95 
Unidades de aparelhos de barbear descartável com 02 
lâminas. 

510 R$ 3,27 R$ 1.667,70 

96 

Pacotes com 10 sacos para lixo, 0,16 micras, com 
capacidade para 200 litros cada. 
A marca do produto e da empresa fabricante deve estar 
impressa, de forma visível e de fácil leitura, na embalagem 
da unidade de compra. 
    Devem constar na embalagem as seguintes 
advertências: 
a) manter fora do alcance de crianças; 
b) uso exclusivo para lixo; 
c) saco não adequado a conteúdos perfurantes. 
 
     A marcação das características dos sacos na 
embalagem destes deve atender à seguinte orientação, 
para os quatro campos mostrados no exemplo abaixo: 
CONTÉM: X sacos 
DIMENSÕES: X cm x X cm 
CAPACIDADE  NOMINAL: X L / X kg 
RESÍDUO: NORMAL 
 
7.1.1 A marca do produto e da empresa fabricante deve 
estar impressa de forma visível e de fácil leitura na 
embalagem da 
DA AVALIAÇÃO 
    Métodos para análise e aprovação do produto pela 
Comissão de avaliação: 
    Solda: Os sacos plásticos para acondicionamento de 
lixo devem apresentar solda contínua, homogênea e 
uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. 
Medições: 
Medição da altura 
Procedimento 
     Medir a altura útil do saco internamente, entre a boca e 
o fundo, com instrumento de medida com 1 mm de menor 
divisão. 
     O resultado deve ser a média aritmética de duas 
medidas, uma em cada lateral, no mesmo corpo-de-prova. 
Critério de aprovação 
    Considera-se falha a dimensão de altura do corpo-de-
prova ser inferior à mínima. 
Medição da largura 
Procedimento 
     Medir o semiperímetro do saco na boca, com 
instrumento com 1 mm de menor divisão. O resultado deve 
ser a média aritmética de duas medidas no mesmo corpo-
de-prova. 
Critério de aprovação 
     Considera-se falha a dimensão do corpo-de-prova estar 
fora da tolerância de ±1 cm. 

1.750 R$ 12,11 R$ 21.192,50 



 

 

     As especificações e métodos de aprovação constam na 
NBR 9191. 

97 Saponáceo em pó 300gr. 1.810 R$ 4,85 R$ 8.778,50 

98 
Unidades de rodo com borracha dupla com no mínimo 100 
cm, com cabo de metal ou material similar. 

712 R$ 75,00 R$ 53.400,00 

99 Lixeira telada, com no mínimo 9 litros 513 R$ 6,90 R$ 3.539,70 

 
100 

 
Raticida dose única embalagem com no mínimo 15gr 390 R$ 2,16 R$ 842,40 

101 Caixa isca mata baratas c/ 6 unidades 72 R$ 16,17 R$ 1.164,24 

102 Garrafa térmica 1 lt de pressão 236 R$ 50,00 R$ 11.800,00 

103 
Caixa/fardo com 06 rolos de Papel toalha branco bobina 
200x20cm, ALTÍSSIMA resistência e absorção. No máximo 
02 folhas para secagem completa das mãos. 

293 R$ 60,50 R$ 17.726,50 

104 Dedeira em látex nº 04 pacote com 100 unidades. 402 R$ 24,00 R$ 9.648,00 

105 Garrafa térmica com no mínimo 1,7 lt, de pressão. 147 R$ 62,00 R$ 9.114,00 

106 
Fardo de papel higiênico com 60 rolos de 60 metros, 
picotado, alta maciez, branco de 1ª. qualidade. 

1.800 R$ 44,18 R$ 79.524,00 

107 
Unidades de vassoura de pelo sintético, preta e branca, 
com cabo de metal ou material similar, tamanho mínimo da 
vassoura 60 cm. 

680 R$ 27,00 R$ 18.360,00 

108 

Unidades de vassoura de pelo natural, formada por corpo e 
cabo de madeira resistente, comprimento do corpo mínimo 
28cm, largura 4,5cm, altura útil dos pelos mínimo de 4,5cm, 
cabo mínimo de 120cm.   

05 R$ 38,27 R$ 191,35 

109 
Dispenser para papel toalha “interfolha”, 2 e 3 dobras, 
branco, dimensões aprox. 255x105x320mm, com visor 
transparente para verificar nível do papel,  1º qualidade. 

384 R$ 32,45 R$ 12.460,80 

110 
Dispenser para sabonete líquido ou álcool gel em refil 800 
ml ou reservatório, cor branca. 

441 R$ 32,95 R$ 14.530,95 

111 
Dispenser para papel higiênico tipo rolão (papel tam. 
300mx10cm), cor branco. 

50 R$ 32,45 R$ 1.622,50 

112 
Rede de renda para proteção de cabelos, na cor branca - 
Unidade. 

3.580 R$ 0,20 R$ 716,00 

113 

Galão de Sabonete líquido bactericida anti-séptico para 
assepsia de mãos (cozinheiras e auxiliares) tendo como 
princípio ativo triclosan ou similar entre 0,4 e 0,5%. Galão 
com 05 litros. O produto deverá possuir registro na 
ANVISA. 

2.090 R$ 9,70 R$ 20.273,00 

114 

Quilos de Desinfetante em pó clorado para desinfecção de 
frutas, legumes e verduras, tendo como princípio ativo 
ácido dicloroisocianúrico ou similar entre 3 e 4%. Entrega 
em embalagens de 01 a 03 kg. O produto deverá possuir 
registro na ANVISA. 

3.010 R$ 26,55 R$ 79.915,50 

115 
Luvas para procedimento, em látex, tamanho M, caixa com 
100 unidades. 

1.396 R$ 24,25 R$ 33.853,00 

116 
Luvas para procedimento, em látex, tamanho G, caixa com 
100 unidades. 

856 R$ 24,25 R$ 20.758,00 

117 
Pacotes de luva plástica descartável, tamanho único, para 
alimentos. Com 100 unidades. 

1.770 R$ 17,65 R$ 31.240,50 

118 Quilos de estopa de pano. 62 R$ 4,45 R$ 275,90 

119 Quilos de estopa de fio. 60 R$ 13,99 R$ 839,40 

120 
Unidade de pedra sanitária com tela para mictório. Tipo 
trilha, aproximadamente 100 gramas. 

248 R$ 12,20 R$ 3.025,60 

121 
Frascos de desodorante roll-on com 50 ml, fragrância 
masculina, proteção 24 horas. 

536 R$ 6,69 R$ 3.585,84 

122 Saco para lixo 150 litros, pacote com 05 unidades, 0,14 165 R$ 6,50 R$ 1.072,50 



 

 

micras. 
 
A marca do produto e da empresa fabricante deve estar 
impressa, de forma visível e de fácil leitura, na embalagem 
da unidade de compra. 
    Devem constar na embalagem as seguintes 
advertências: 
a) manter fora do alcance de crianças; 
b) uso exclusivo para lixo; 
c) saco não adequado a conteúdos perfurantes. 
 
     A marcação das características dos sacos na 
embalagem destes deve atender à seguinte orientação, 
para os quatro campos mostrados no exemplo abaixo: 
CONTÉM: X sacos 
DIMENSÕES: X cm x X cm 
CAPACIDADE  NOMINAL: X L / X kg 
RESÍDUO: NORMAL 
 
7.1.1 A marca do produto e da empresa fabricante deve 
estar impressa de forma visível e de fácil leitura na 
embalagem da 
DA AVALIAÇÃO 
    Métodos para análise e aprovação do produto pela 
Comissão de avaliação: 
    Solda: Os sacos plásticos para acondicionamento de 
lixo devem apresentar solda contínua, homogênea e 
uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não 
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. 
Medições: 
Medição da altura 
Procedimento 
     Medir a altura útil do saco internamente, entre a boca e 
o fundo, com instrumento de medida com 1 mm de menor 
divisão. 
     O resultado deve ser a média aritmética de duas 
medidas, uma em cada lateral, no mesmo corpo-de-prova. 
Critério de aprovação 
    Considera-se falha a dimensão de altura do corpo-de-
prova ser inferior à mínima. 
Medição da largura 
Procedimento 
     Medir o semiperímetro do saco na boca, com 
instrumento com 1 mm de menor divisão. O resultado deve 
ser a média aritmética de duas medidas no mesmo corpo-
de-prova. 
Critério de aprovação 
     Considera-se falha a dimensão do corpo-de-prova estar 
fora da tolerância de ±1 cm. 
     As especificações e métodos de aprovação constam na 
NBR 9191. 

123 
Unidades de balde plástico com suporte de metal, 
capacidade mínima 20 litros. 

453 R$ 7,93 R$ 3.592,29 

124 Pacote de naftalina, com no mínimo 30 gramas. 109 R$ 1,85 R$ 201,65 

125 
Espanador de pó, em microfibra, com no mínimo 58 cm de 
comprimento, lavável. 

51 R$ 13,80 R$ 703,80 

126 Palito dental, em madeira, caixa com 100 unidades. 40 R$ 1,74 R$ 69,60 

127 Palito de madeira para churrasco, 3,5x250mm, pacote com 140 R$ 6,65 R$ 931,00 



 

 

100 unidades. 

128 
Prato descartável, de plástico, 15 cm de diâmetro. Pacote 
com 10 unidades. 

510 R$ 1,77 R$ 902,70 

129 
Prato descartável, de plástico, 21 cm de diâmetro. Pacote 
com 10 unidades. 

365 R$ 2,21 R$ 806,65 

130 
Removedor de odores para geladeira, com no mínimo 30 
gramas de carvão ativado. 

262 R$ 21,40 R$ 5.606,80 

131 
Embalagem em papel para acondicionar pipoca, pacote 
com 30 unidades. 

120 R$ 3,40 R$ 408,00 

132 Alicate de unha. Em aço inox. 15 R$ 14,81 R$ 222,15 

133 Frasco com 500 ml de desinfetante Multiuso. 668 R$ 3,05 R$ 2.037,40 

134 
Frasco com 500 ml de desinfetante Multiuso, com ação 
clareadora. 

420 R$ 5,19 R$ 2.179,80 

135 

Fardo com  1000 folhas de toalha de papel, material 100% 
fibra celulose virgem, tipo folha 2 dobras, comprimento 23 
cm, largura 21 cm, cor branca, características adicionais 
alto poder de absorção, gramatura mínima 28 g/m2.  

3.000 R$ 9,85 R$ 29.550,00 

136 Escova de dente infantil, 0-2 anos, 2-5 anos e 5 a 7 anos. 400 R$ 2,75 R$ 1.100,00 

137 
Garfo descartável para sobremesa, pacote com 50 
unidades, mínimo 13 cm comprimento, diversas cores. 

150 R$ 3,16 R$ 474,00 

138 
Colher descartável para sobremesa, pacote com 50 
unidades, mínimo 13 cm de comprimento, diversas cores. 

154 R$ 3,31 R$ 509,74 

139 Garrafa térmica inox, 1,8 litros, pressão. 104 R$ 71,25 R$ 7.410,00 

140 Prato de papelão laminado, 24 cm. 180 R$ 0,25 R$ 45,00 

141 
Dispenser lixo para copos descartáveis 180 ml (água), 
tubular, fabricado em plástico, fixado em uma base 
plástica, capacidade mínima 300 copos, cor branca. 

84 R$ 20,21 R$ 1.697,64 

142 
Dispenser lixo para copos descartáveis 50 ml (café), 
tubular, fabricado em plástico, fixado em uma base 
plástica, capacidade mínima 300 copos, cor branca. 

82 R$ 16,80 R$ 1.377,60 

143 

Dispenser lixo 2 tubos, para copos descartáveis 180 ml 
(água) e 50 ml (café), tubular, fabricado em plástico, fixado 
em uma base plástica, capacidade mínima 300 copos, cor 
branca. 

81 R$ 4,00 R$ 324,00 

144 
Sabonete em barra 90 gr, infantil, testado 
dermatologicamente, com creme hidratante. 

50 R$ 3,88 R$ 194,00 

145 
Shampoo infantil, mínimo 200 ml, não irrita os olhos, 
testado dermatologicamente. 

05 R$ 6,98 R$ 34,90 

146 Cotonete com 75 unidades. 196 R$ 4,10 R$ 803,60 

147 Algodão, caixa com 25 gramas. 55 R$ 3,80 R$ 209,00 

148 Talco, embalagem com 200 gr. 100 R$ 11,40 R$ 1.140,00 

149 
Canudinhos plásticos, pacote com 300 unidades, para 
refrigerante. 

62 R$ 3,44 R$ 213,28 

150 
Detergente alcalino, para pré-lavagem de roupas com 
sujidades pesadas, (sangue, fluídos corpóreos, -----
medicamentos, etc), saco com 20 kg. 

20 R$ 479,75 R$ 9.595,00 

151 
Alvejante germicida em pó, para desinfecção de roupas e 
remoção de manchas oxidáveis, balde com 25 kg. 

25 R$ 727,13 R$ 18.178,25 

152 
Detergente concentrado em pó, com branqueadores 
ópticos para lavagens de roupas hospitalares, saco com 25 
kg. 

25 R$ 412,25 R$ 10.306,25 

153 
Neutralizador de alcalinidade e cloro residuais nos 
processos de lavagem de roupas em geral. Remove 
manchas não oxidáveis, saco com 20 kg. 

15 R$ 425,80 R$ 6.387,00 

154 
Removedor para qualquer tipo de mancha sensível a 
redução, ferrugem, iodo, etc., embalagem com 5 litros. 

30 R$ 175,00 R$ 5.250,00 

155 Luvas para procedimento, em látex, tamanho P, caixa com 500 R$ 24,25 R$ 12.125,00 



 

 

100 unidades. 

156 
Saco 11x20, para cachorro quente, pacote com 100 
unidades. 

83 R$ 6,40 R$ 531,20 

157 Plástico oleado, térmico, para mesa (metros). 198 R$ 10,00 R$ 1.980,00 

158 Unidades de pente plástico para piolho. 45 R$ 3,52 R$ 158,40 

159 Creme para pentear 200 R$ 6,20 R$ 1.240,00 

160 Lenços umedecidos, pcte com no mínimo 100 unidades.  100 R$ 3,19 R$ 319,00 

161 Fraldas descartável para recém nascido.  1.620 R$ 16,25 R$ 26.325,00 

162 Fraldas descartável P. 1.500 R$ 11,65 R$ 17.475,00 

163 Fraldas descartável M. 1.500 R$ 11,65 R$ 17.475,00 

164 Fraldas descartável G. 1.500 R$ 11,65 R$ 17.475,00 

165 Fraldas descartável GG. 1.500 R$ 12,65 R$ 18.975,00 

166 
Absorvente com abas, suave, pcte com no mínimo 06 
unidades. 

150 R$ 4,87 R$ 730,50 

167 
Absorvente com abas, seca, pcte com no mínimo 08 
unidades. 

150 R$ 4,87 R$ 730,50 

 

1. DAS AMOSTRAS 
 

1.1 A(s) licitante(s) vencedora(s) dos lotes: 01 até o 05, 13 até o 34, 37 até o 39, 50, 52 até o 54, 57 até o 
61, 73, 75, 77 até o 80, 88 até o 95, 98, 101 até o 105, 107, 108, 112 até o 114, 117 até o 121, 133 até o 136, 
139, 144 até o 148, 150 até o 154 e 157, deverá(ão) apresentar na sede da Prefeitura Municipal de 
Canoinhas, em até 05 dias úteis, em horário de expediente, amostras dos produtos cotados. 
 
1.2 No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pela Comissão de Licitação ou havendo 
entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será desclassificada. 
 
1.3 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser 
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise. 
 
1.4 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de 
testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, 
quando for o caso.  

 
1.5 A amostra apresentada deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos 
prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais 
como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do 
produto e modelo. 
 
1.6 Serão rejeitadas as amostras que apresentarem qualquer tipo de defeito que prejudique sua avaliação, forem de 
qualidade inferior em relação às especificações constantes do Termo de Referência e da proposta e estiverem 
desacompanhadas de declaração da licitante de que entregará os produtos de acordo com as amostras 

apresentadas. 
 

1.7 Os produtos apresentados e colocados à disposição da Administração como amostra serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados, abertos, desmontados, instalados e submetidos aos testes necessários pela 
equipe técnica responsável, estando disponível para retirada na Prefeitura de Canoinhas pela licitante no estado em 
que se encontrarem ao final da avaliação, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação de 
disponibilidade pela Prefeitura do Município de Canoinhas, que será publicada no link do Processo no site oficial do 
Município. 
 

Todas as amostras deverão ser entregues etiquetadas uma a uma, e em cada qual, deverá constar o 
seguinte: 
Nome da Empresa; 
Número do Processo; 
Número do Edital; 
Número do Lote. 



 

 

 
A empresa deverá entregar juntamente com as amostras, relação em 02 (duas) vias, contendo todas as 
amostras entregue, a qual será assinada por pessoa integrante da Comissão de Avaliação, tal relação 
servirá como recibo de entrega das amostras, na referida relação, deverá constar o seguinte: 
Nome da Empresa; 
Número do Processo; 
Número do Edital; 
Número do lote, relativo a cada produto; 
Nome do produto; 
Marca/fabricante do produto; 
 
OBSERVAÇÃO: OS PREÇOS DEVERÃO OBEDECER AOS LIMITES MÁXIMOS DISPONÍVEIS NO PRORAMA 
AUTOCOTAÇÃO. 

 


