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TERMO DE REFERENCIA 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANT. 

MAX. 

1 

ACHOCOLATADO   EM   PÓ:   Em  pó,   a base 
deaçúcar/cacau/maltodextrina/complexo vitamínico/sal/leite  
em  pó integral/1,5g  de lipídios/92g  de  hidrato  de  
carbono/393  kcal, embalagem em pacote de polietileno. 
Pacote de 400g 

unidade 1300 

2 
AÇUCAR CRISTAL: Tipo cristal, granulado, cor clara e sem 
umidade e sujidade. Pacote de 1kg 

unidade 
16000 

3 
ADOÇANTE: - Composição: pó dietético, Peso: 8 g cada, - 
Valor energético: 0,3 kcal cada, Embalagem: saches. Caixa 
com 50 Saches 

unidade 
250 

4 
ARROZ   PARBOLIZADO:   Tipo   agulha, cor  branca  
polida,  longo, fino,  tipo  1,  sem sujidades/                   
parasitas/larvas/bolores. Embalagem de 1kg 

unidade 22000 

5 
AVEIA - em flocos finos de 1ª qualidade, acondicionados em 
caixas de papelão. Caixa de 200g 

unidade 
9000 

6 

BISCOITO CREAM CRACK: Tipo cream cracker, a base de: 
farinha de trigo/ gordura vegetal hidrogenada/ açúcar/ amido 
de milho/ sal refinado/ fermento/ leite ou soro/ outros, 
composição nutricional mínima: 12% de proteínas/ valos 
calórico: 440, embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados os 
biscoitos mal cozidos, queimados e de características 
organolépticas anormais. Pacote de 400g 

unidade 16000 

7 

 BISCOITO MARIA: Doce tipo MARIA, abase de: farinha de 
trigo/ açúcar/ gordura vegetal hidrogenada/ amido de milho/ 
açúcar invertido/ soro de leite/ sal/ fermento químico, 
embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados os biscoitos mal 
cozidos, queimados e de características organolépticas 
anormais. Pacote de 400g. 

unidade 

16000 

8 
CAFÉ:Torrado e moído, empacotado à vácuo, pacote de 
2500g, acondicionado em caixa de papelão. Selo de pureza 
ABIC. Embalagem de 250g 

unidade 16000 

9 
COLORAU: Mistura fubá, óleo vegetal e corante natural de 
urucum. Pacote 200g 

unidade 
8000 

10 
COMINHO: Especiaria em pó, podendo conter mistura fubá e 
quantidade mínima de sal. Pacote de 0,40 g 

unidade 
3700 

11 
ERVILHA EM CONSERVA: base de: ervilha/ água/ sal/ 
açúcar. Sem conservantes. Lata de 200g peso drenado. 

unidade 
12000 

12 

EXTRATO DE TOMATE: A base de: tomate/ açúcar (máximo 
de 1%) sal (máxima de 5% de cloreto de sódio), isento de 
fermentações. Não deve indicar 
processamento defeituoso. Tetrapack 200kg. 

unidade 19500 
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13 

FARINHA D'ÁGUA DE MANDIOCA: Seca, fina, beneficiada, 
branca, tipo 2, com umidade inferior a 13%, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas e fragmentos estranhos. 
Embalada em pacotes plásticos de 1 kg, transparentes, 
resistentes, acondicionados em fardos de 15 a 30kg. A 
embalagem deverá conter os dados de identificação e 
informações nutricionais do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de 
fabricação. Saco de 1kg 

unidade 6300 

14 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: -Produto obtido a 
partir de cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria 
prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com 
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, 
cheiro e sabor próprios; sem fermento. Embalagem plástica 
de 1kg, acondicionado em fardo de 10kg. A embalagem 
deverá conter os dados de identificação e informações 
nutricionais do produto. Pacote de 1kg 

unidade 3700 

15 

FEIJÃO CARIOQUINHA: Tipo 1, limpo, extra, 1ª qualidade, 
constituído de mínimo 90% de grãos na cor característica a 
variedade correspondente, tamanho e formatos naturais, 
maduros, limpos e secos, sendo permitido no máximo 2% de 
impurezas e materiais estranhos. Livre de parasitas e 
bolores. Pacote de 1kg 

unidade 22000 

16 

FLOCOS DE MILHO: Embalagem com no mínimo 500g, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos 
- CNNPA. Pacote de 500g 

unidade 12500 

17 

MACARRÃO Fino, tipo espaguete de semolina ou sêmola, 
com ovos, embalado em pacotes de 500g, acondicionado em 
fardo de 10kg, com data de fabricação e prazo de validade de 
no mínimo 06 meses. Fabricado a partir de matérias-primas 
sãs e limpas,  isentas de matéria terrosa e parasitas. Pacote 
de 500g. 

unidade 

13000 

18 

MACARRÃO PARAFUSO: A base de: 
farinha de sêmola ou semolina / ovos/ corante natural de 
urucum ou outras substâncias permitidas e submetido a 
processos tecnológicos adequados, composição nutricional: 
máximo 76g de hidrato de carbono. Pacote de 500kg. 

unidade 13000 

19 

MARGARINA: Cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos 
e 0% de gorduras trans, embalada em potes de plástico de 
500g, enriquecida de vitaminas; apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores; 
embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo 
de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. Embalagem de 500g. 

unidade 10000 
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20 

MASSA P/ SOPA: A base de: farinha de trigo de sêmola ou 
semolina com ferro e ácido fólico/ ovos/ corante natural de 
urucum ou outras substâncias permitidas e submetido a 
processos tecnológicos adequados, composição nutricional: 
máximo 75g frhidrato de carbono. Pacote de 500 g 

unidade 13000 

21 
MILHO VERDE: em conserva – a base de: milho/ água/ sal/ 
açúcar. Sem conservantes. Lata de  200kg peso drenado. 

unidade 
10000 

22 
ÓLEO DE SOJA: Produto derivado de soja comestível e 
refinado. Pet de 900ml 

unidade 
12000 

23 

OVOS: Sem rachaduras, tamanho médio, com peso de 
aproximadamente 60g, embalagem em lâminas de papelão 
forte, inodoros e secos, em caixilhos ou divisórios celulares 
para 30 unidades, com certificação. Cubas c/ 30 unidade. 

unidade 5600 

24 

PÃO MASSA FINA:  tipo hambúrguer ou hot dog, composto 
de farinha de trigo, água, sal e fermento químico. Deverão ser 
acondicionados em pacotes de 500g com 10 unidades de 50g 
cada, em saco de polietileno atóxico, resistente e 
transparente, de forma a manter a integridade do produto. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais e 
quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 48 
horas a partir da entrega. Embalagem com 10 Paes 

unidade 10000 

25 PIMENTA DO REINO: moída. Pacote com 50g unidade 4300 

26 

POLPA DE FRUTAS: (acerola, caju, cupuaçu, abacaxi, 
goiaba, graviola) Congelada, selecionada, isenta de 
contaminação; embalagem de 200g acondicionadas em saco 
plástico de polietileno de 01kg. Constar a data de Embalagem 
de 1Kg. fabricação, prazo de validade de, no mínimo, 06 
meses e nº do registro do MAPA. 

unidade 12000 

27 

REFRIGERANTE SORTIDOS: Fardos de refrigerante de 
sabores diversos, fardo contendo 6 unidades de 2litros, com 
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de 
validade do produto. Pacote c/ 6 um 

unidade 1800 

28 

SAL IODADO: Contendo sal iodado não tóxico, com 
dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg de acordo com 
a legislação federal vigente. Pacote de 1kg. 

unidade 5000 

29 

SOJA PROTEINA -PROTEÍNA TEXTURIZADA – obtida por 
processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de 
soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína 
concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de 
8% e proteína em base seca mínima de 50%. Pacote de 
400g. 

unidade 18000 

30 

SUCO DE CAJÚ: Preparado líquido para refresco de frutas 
com 30% de polpa da fruta, com concentração para 6 a 8 
partes de água, adoçado, preparado por meio de processo 
tecnológico adequado, não fermentado, de cor, aroma e 

unidade 16000 
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sabor característicos da fruta, submetido a tratamento que 
assegure sua conservação e apresentação até o momento do 
consumo. Embalagem de 500ml. 

31 
TEMPERO COMPLETO:Composição, alho, sal, pimenta do 
reino, cebola, louro, cominho, pimenta dedo de moça e 
cúrcuma. Unid. 300g 

unidade 18700 

32 
VINAGRE: Composição: fermentado acético de vinho branco 
/ água. Apresentando 4% de acidez volátil. Frasco de 750,ml. 

unidade 
6300 

33 
ALHO BRANCO – Tamanho médio, de 1ª qualidade 
embalado em pacotes de 500g. 
Embalagem de 500g. 

unidade 
750 

34 

BANANA: De 1ª qualidade, tamanho médio (60g) em pencas, 
com grau de maturação que suporte manipulação, transporte 
e a conservação em condições adequadas até o consumo. 
Isenta de substâncias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, 
resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho. 

unidade 

6300 

35 

BATATA INGLESA:Tubérculo no estado in natura, genuínas, 
sãs, de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração 
uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 
Podendo ser orgânico. 

unidade 

6300 

36 

BETERRABA: Tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, 
de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração 
uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico. 

unidade 

6300 

37 

CEBOLA: Bulbo de tamanho médio, com características 
íntegras e de primeira qualidade; isentos de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos á 
casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou 
biológica. Podendo ser orgânico. 

unidade 

4400 

38 

CENOURA: Raiz tuberculosa, suculenta, de tamanho médio 
no estado em natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, 
escovadas, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica. Podendo ser 
orgânico. 

unidade 4400 

39 

CHEIRO-VERDE: De 1ª qualidade, contendo proporções 
iguais de coentro e cebolinha; maço cor verde escuro, isenta 
de sinais de apodrecimento, acondicionado em saco plástico, 
com etiqueta de pesagem. Maço 

unidade 6300 
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40 

MELANCIA: De 1ª qualidade, unidade com peso aproximado 
de 3kg, com grau de maturação adequado, isento de 
substâncias terrosa, sujidades, acondicionados em sacos de 
polietileno frestados, com etiqueta de pesagem. 

unidade 6500 

41 PEPINO: unidade 8700 

42 REPOLHO:branco de 1ª qualidade unidade 8700 

43 PIMENTÃO: unidade 625 

44 

TOMATE: De 1ª qualidade, de tamanho médio, com 
aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou 
defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e 
brilho, acondicionados em embalagem de 10kg em sacos de 
polietileno frestados, com etiqueta de pesagem. 

unidade 

5000 

45 

CREME DE LEITE: A base de: Creme de leite, leite em pó 
desnatado e estabilizantes goma xantana, goma jataí, goma 
guar, carragena, fosfato dissódico e citrato de 
sódio. Homogeneizado. Não deve conter glúten. Tetrapack de 
200g. Peso drenado 

unidade 8700 

46 

LEITE CONDENSADO: Com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido 
e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. Tetrapack de 200g Peso drenado 

unidade 10000 

47 

LEITE EM PÓ INTEGRAL: embalagem aluminizada, pacote 
de 200g, acondicionado em caixas de 10 Kg, com data de 
vencimento de no mínimo 08 meses a partir da data do 
recebimento. Pacote de 200g. 

unidade 30000 

48 

QUEIJO MUSSARELA: De 1ª qualidade, embalagem original 
a vácuo, em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não 
violado, resistente. Conter os dados de identificação, 
informações nutricionais, nº de lote, quantidade de 01kg, Com 
certificação SIF/SIM ou SIE. Prazo de validade mínimo de 45 
dias. Embalagem de 1kg. 

unidade 

1800 

49 

ALMÔNDEGAS:   Elaboradas   com   carne bovina moída, 
bacon e farinha de rosca. São moldados   delicadamente   e   
acondicionados em   embalagem   especial   para   manter   o 
formato do produto. Embalagem de 500g. 

unidade 4300 

50 

APRESUNTADO:  Produto  constituído  da mistura  de  
carnes industrializados,  obtido  a partir  de  recortes  e/ou  
cortes  e  recortes de massas  musculares  dos  membros  
anteriores e/ou  posteriores de  suínos,  adicionados  de 
ingredientes  e     submetido  ao  processo de cozimento   
adequado.  O  produto  deverá  ser acondicionado em     
embalagem     atóxica. Embalagem de 1 kg. 

unidade 3100 
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51 

CARNE  BOVINA  MOÍDA:  A  carne  deve ser  de  patinho  
ou  coxão mole,  congelada, com  temperatura  de  -10º  a  -
25ºC,  com  no máximo    10%    de    gordura    e    3%    de 
aponeurose,  isenta  de cartilagens  e  ossos, manipulada   
em  boas   condições   de   saúde, abatidos sob inspeção 
veterinária.   Embalada em saco de polietileno 

unidade 10000 

52 

CARNE  BOVINA:  Tipo  alcatra,  em  bife, contendo 
identificação do produto, marca do fabricante,   prazo   de   
validade,   marcas   e carimbos oficiais, de acordo com as 
Portarias do   Ministério   da Agricultura,   DIPOA   nº 304de 
22 /04/98 da Resolução da Resolução da  ANVISA  nº  105  
de  19/05/99  e  da  Lei Municipal / Vigilância Sanitária. 
Embalagem em   filme   transparente   ou   saco   plástico 
transparente. 

unidade 9000 

53 

CHARQUE: Curada e seca, ponta de agulha, de 1a 
qualidade, com baixo teor de gordura, embalado  à  vácuo  
em  pacotes  de  500g.  A embalagem   deve   conter   selo   
de   inspeção federal  (SIF), estadual  (SIE)  ou  municipal 
(SIM),  dados  de  identificação  do produto, validade,    
fabricação.    Acondicionado    em caixa de papelão lacrada. 

unidade 5000 

54 

FRANGO CONGELADO (INTEIRO): congelado, com adição 
de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e 
nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro 
e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas. Embalagem em saco de polietileno transparente, 
atóxico, limpo, não violado. Embalagem de 2kg em saco de 
polietileno transparente 

unidade 10000 

55 
MORTADELA: composta de carne de frango embalada a 
vácuo. Embalagem de 1 kg. 

unidade 
2500 

56 

SALSICHA TIPO HOT DOG: com peso 
de, aproximadamente, 40g. Produto cárneo industrializado, 
obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de 
animais de açougue (carne bovina, suína e de aves), 
adicionado de condimentos. O produto deverá apresentar 
textura, cor, odor e sabor 
característicos. Embalagem de 1 kg. 

unidade 

1000 

57 

SARDINHA: peixe de água salgada, conservado em óleo de 
soja ou em molho de tomate, eviscerada e descamada 
mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e 
cabeça, e pré-cozida. Latas de 250g 

unidade 20000 

58 
Absorvente higiênico, sem abas, tipo normal, pacote com 
08 unidades 

unidade 
450 

59 
Absorvente hospitalar com gel pós parto c/ 20 unidade 
Tam. G 

unidade 
450 
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60 

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, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica 
com 2 l. 

unidade 4500 

61 

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, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica 
com 1 l 

unidade 3000 

62 

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, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem 
plástica com 5 l. 

unidade 3000 

63 
Álcool, liquido, etílico, hidratado, 92,8 graus GL,Certificado 
INMETRO e Norma ABNT NBR 5991/4; (Cx c/ 12 unidade de 
1 litros). 

unidade 
750 

64 
Álcool em gel, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 
5991/4; (Cx c/ 12 unidade de 1 litros). 

unidade 
750 

65 

Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, 
composição tensoativo catiônico, coadjuvante, aplicação 
amaciante artigos têxteis, características adicionais, líquido 
concentrado, solúvel água, base neutra, embalagem plástica 
com 2 l. 

unidade 

750 

66 
Balde, material plástico, tamanho médio, material alça arame 
galvanizado, capacidade 10l, cor preto, pegador embutido. 

unidade 
450 

67 
Balde, material plástico, tamanho médio, material alça arame 
galvanizado, capacidade 20l, cor preto, pegador embutido. 

unidade 
450 

68 Bico de pato p/ banheiro desinfetante, 500 ml. unidade 1500 

69 
Botina, material borracha, material da sola de borracha 
antiderrapante, cor preta ou branca, tipo cano longo, tamanho 
diversos. 

unidade 
1500 

70 
Cesto de lixo, material plástico, tipo telado, polipropileno, 
capacidade 15 l, diâmetro 25 cm, altura 34 cm, cinza ou 
branco. 

unidade 
750 

71 
Cesto de lixo, material plástico, polipropileno, tipo fechado 
com tampa, capacidade 15 l, diâmetro 25 cm, altura 34 cm, 
cinza ou branco. 

unidade 
750 
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72 
Cesto de plástico, material plástico, polipropileno, 
capacidade 60 l, tipo com tampa, diâmetro 48 cm, altura 52 
cm, para roupa suja, cinza ou branco. 

unidade 
750 

73 
Cloro - Apresentação física de forma granulada, em 
embalagens plásticas tipo balde de 1Kg. 

unidade 
1500 

74 
Cloro - Apresentação física de forma granulada, em 
embalagens plásticas tipo balde de 2,5 Kg. 

unidade 
1500 

75 
Cloro - Apresentação física de forma granulada, em 
embalagens plásticas tipo balde de 4,5 Kg. 

unidade 
1500 

76 
Cloro - Apresentação física de forma granulada, em 
embalagens plásticas tipo balde de 10 Kg. 

unidade 
1500 

77 

Creme sem flúor para uso Infantil sem flúor sabor tutti-frut 
com xilitol, 
anti-cárie, Sem sacarina e baixa abrasividade. tubos de 70g. 
A validade, no dia da entrega, deve ser de no Mínimo um ano 
adiante. 

unidade 

4500 

78 
Creme dental, composição básica monofluorfosfato de sódio, 
sabor mentol, embalagem plástica em tubo com 90 g 

unidade 
4500 

79 

Desinfetante, tipo creolina, anti-séptico, fermicida e 
bactericida. embalagem: frasco com 750 ml, com dados de 
identificação do produto, maca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no ministério da 
saúde, caixa com 12 unidades. 

unidade 300 

80 
Desinfetante, bactericida, aspecto físico líquido, aplicação 
fungicida, biodegradável, aroma, embalagem em polietileno 
contendo no 2 litros. 

unidade 
4500 

81 
Desinfetante, bactericida, aspecto físico líquido, aplicação 
fungicida, biodegradável, aroma, embalagem em polietileno 
contendo no 1 litro. 

unidade 
4500 

82 
Desinfetante, bactericida, aspecto físico líquido, aplicação 
fungicida, biodegradável, aroma, embalagem em polietileno 
contendo no 5 litros. 

unidade 
4500 

83 
Desodorante / aromatizante de ambiente, tipo aerosol, 
aroma diversos, biodegradável, embalagem em frasco/lata 
com no mínimo 400 ml. 

unidade 
4500 

84 

Detergente, composição agente alcalino solvente e 
detergente sintético., componente ativo linear alquibenzeno 
sulfonato de sódio, aplicação remoção gordura e sujeira em 
geral, aroma neutro, contém tensoativo, biodegradável, 
embalagem plástica resistente com no mínimo 500 ml 

unidade 4500 

85 

Detergente,composição agente alcalino solvente e 
detergente sintético., componente ativo linear alquibenzeno 
sulfonato de sódio, aplicação remoção gordura e sujeira em 
geral, aroma neutro, contém tensoativo, biodegradável, 
embalagem plástica resistente com no mínimo 3 litros. 

unidade 4500 
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86 
Escova, tipo de unha, material corpo plástico, material 
cerdas náilon, tipo monoface, cor corpo cinza ou branca, cor 
cerdas branca, com alça. 

unidade 
600 

87 
Escova, tipo de lavar roupa, para limpeza, material corpo 
plástico resistente, material cerdas sintético, cor cerdas 
branca, cor do corpo cinza ou branca. 

unidade 
600 

88 

Escova de dente adulto, cabo em polipropileno, anatômico e 
reto que permita correta empunhadura, com porção 
intermediária. Comprimento total entre 16 e 18 cm com 03 
fileiras de tufos contendo 34 tufos. Cerdas de nylon macias, 
aparadas uniformemente e arredondadas embaladas em 
estojo de PVC. 

unidade 750 

89 

Escova de dente infantil, Cabo em polipropileno, anatômico 
e reto que permita correta empunhadura, com porção 
intermediária. Comprimento total entre 13 a 15 cm com 03 
fileiras de tufos contendo 28 tufos. Cada Cerdas de nylon 
macias, aparadas uniformemente e arredondadas embaladas 
em estojo de PVC. 

unidade 750 

90 

Escovão, material cerdas piaçava, material cabo madeira, 
material cepa madeira, comprimento cerdas mínimo 3 cm, 
características 
adicionais com cabo. 

unidade 

1500 

91 

Esponja, tipo de limpeza, dupla face, uma face em material 
de lã de aço, outra face em esponja densa, formato 
retangular anatômico, abrasiva, antibactérias, medidas 
aproximadas de 110x75x23mm, embalagem plástica com 03 
unidades. 

unidade 

1300 

92 

Esponja de limpeza, material lã de aço carbono, formato 
retangular, aplicação utensílios e limpeza em geral, 
características adicionais textura macia e isenta de sinais de 
oxidação, comprimento mínimo 90 mm, largura mínima 40 
mm, peso líquido mínimo 42g, embalagem 
plástica com no mínimo 8 und. 

unidade 1500 

93 
Flanela comum em algodão, medindo 30 x 40 cm, pacote 
com 12 unidades, cores variadas. 

unidade 
750 

94 
Fósforo contendo no mínimo 40 palitos (Pct com 10 
unidades). 

unidade 
750 

95 
Fralda geriátrica, cintura 115/150cm, tamanho G , acima de 
70 kg, pacote com 8 unidades. 

unidade 
450 

96 
Fralda Geriátrica, cintura 80/115cm, tamanho M, peso de 40 
a 70 Kg, pacote com 8 unidades. 

unidade 
450 

97 
Inseticida tipo baygon ou similar, aerosol, embalagem com 
no mínimo 400ml. 

unidade 
3000 

98 Limpa forno easy off. unidade 600 

99 Limpa vidros, frasco 500 ml. unidade 450 

100 
Lustra móveis, emulsão aquosa Cremosa, perfumada, p/ 
aplicação em Móveis e superfícies lisas, frasco c/ 200ml. 

unidade 
370 
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101 

Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho 
longo, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, 
esterilidade esterilizada, características adicionais sem forro, 
tamanho M. 

unidade 

1200 

102 
Luva de borracha, em látex 100% natural, resistente, 
antiderrapante, com forro no verso, com revestimento em 
algodão, anatômica, cano médio tamanho G. 

unidade 
1200 

103 

Luva de borracha, em látex 100% natural, resistente, 
antiderrapante, 
com forro no verso, com revestimento em algodão, 
anatômica, cano médio tamanho M. 

unidade 

1200 

104 
Luva de borracha, em látex 100% natural, resistente, 
antiderrapante, com forro no verso, com revestimento em 
algodão, anatômica, cano médio tamanho P. 

unidade 
1200 

105 

Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho 
longo, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, 
esterilidade esterilizada, características adicionais sem forro, 
tamanho G. 

unidade 

1200 

106 
Luva, material tipo látex, tipo punho médio, tamanho médio, 
cor branca leitosa, acabamento palma liso, sem forro, 
tamanho único. 

unidade 
1200 

107 
Pá coletora de lixo, material coletor em plástico resistente, 
material cabo de plástico resistente, comprimento cabo 16 
cm, comprimento 14 cm, largura 20 Cm. 

unidade 
1200 

108 
Palha de aço, material aço carbono, abrasividade alta, 
aplicação limpeza em geral, pacote plástico contendo 01 
unidade. 

unidade 
750 

109 
Pano de chão, costura dupla de fios resistentes, alto poder 
de absorção, saco lavado e alvejado, medindo 50x80, 
material algodão cru, tipo saco. 

unidade 
3000 

110 

Pano de prato, material algodão cru, comprimento 60cm, 
largura 40cm, cores diversas (estampado), características 
adicionais absorvente, lavável e durável, com bainha nas 
laterais. 

unidade 

3000 

111 Pano tipo perfex ou similar, pacote c/ 5 Und. unidade 3000 

112 Papel higiênico branco 48 rolos x 30 mts. unidade 3000 

113 

Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 40 
m, largura 11 cm, tipo picotado, quantidade folhas dupla, cor 
branca, características adicionais extramacio, de alta 
qualidade, pacote com 04 rolos. 

unidade 

3000 

114 Papel toalha branco, c/ 1.000 fls. unidade 3000 

115 
Papel toalha interfolhado, 20x20 cm, pacote com 02 
unidades, 100% de fibra natural, picotado, alta Absorção. 

unidade 
2200 

116 
Pregador de roupa, material em madeira, pacote com no 
mínimo 10 unidades. 

unidade 
2200 

117 
Produto p/ limpeza pesada, tipo veja Multiuso ou similar, 
500 ml. 

unidade 
750 
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118 

Removedor de gordura, limpador impurezas, composição 
básica linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, tensoa, 
aspecto físico líquido, aplicação remover gorduras e poeiras 
de cozinhas/banheiros, características adicionais embalagem 
com tampa e bico 
econômico, frasco com 500 ml. 

unidade 

3000 

119 
Rodo, material cabo alumínio, material suporte metal 
reforçado, comprimento suporte 40 cm, quantidade borrachas 
2 unidades, tamanho grande. 

unidade 1100 

120 
Rodo, material cabo alumínio, material suporte metal 
reforçado, comprimento suporte 30 cm, quantidade borrachas 
2 unidades, tamanho pequeno. 

unidade 
750 

121 

Sabão de coco, em barra, composição básica sais + ácido 
graxo, tipo coco natural, características adicionais sem 
perfume, peso 200 g, formato retangular, cor branca, pacote 
com 05 unidades Pequeno. 

unidade 

750 

122 

Sabão de Coco Liquido - Composição agente alcalino 
solvente e detergente sintético, componente ativo linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção gordura 
e sujeira em geral, aroma de coco,  contém tensoativo, 
biodegradável, embalagem plástica resistente com 500 ml. 

unidade 

1300 

123 

Sabão, em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo 
com alvejante, tipo neutro, 
características adicionais sem perfume, peso 200 g, formato 
retangular, cor branca, pacote com 05 unidades pequeno. 

unidade 4500 

124 

Sabão, aspecto físico pó, composição carbonatos, silicatos, 
fosfatos, tensoativos não iô-, características adicionais 
biodegradável, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, 
odor floral, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, 
corante, caixa de 500 g. 

unidade 

1300 

125 

Sabão, aspecto físico liquido, composição carbonatos, 
silicatos, fosfatos, tensoativos não iô-, características 
adicionais biodegradável, aplicação lavar roupas, aditivos 
alvejante, odor floral, composição água, alquil benzeno 
sulfato de sódio, corante, embalagem plástica com 1,5 litros. 

unidade 

1300 

126 

Sabão, aspecto físico pó, composição carbonatos, silicatos, 
fosfatos, tensoativos não iô-, características adicionais 
biodegradável, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, 
odor floral, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, 
corante, caixa com 1 kg. 

unidade 4500 

127 
Sabonete, aspecto físico sólido, peso 90 g, tipo com 
perfume, formato retangular, cor branca, aplicação pele 
normal, glicerinado pequeno. 

unidade 
1300 

128 
Saco plástico para lixo, capacidade 30 l, cor azul, 
apresentação pct, resistente, pct com no mínimo 50 unidades 
pequeno. 

unidade 
22000 
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129 
Saco plástico para lixo, capacidade 100 l, cor preta, largura 
75 cm, altura 50 cm, espessura 0,012 micra, pct com no 
mínimo 50 unidades pequeno. 

unidade 
750 

130 
Saco plástico branco super resistente 010 mc, p/ lixo 
hospitalar tam. 63x80 cm c/ cap. p/ 60 lts, pacote com 100 
und. 

unidade 
750 

131 
Sacola transparente, embalagem plástica, forma saco, 
capacidade de 02 kg, pacote com 100 und. 

unidade 
750 

132 
Sacola transparente, embalagem plástica, forma saco, 
capacidade de 05 kg, pacote com 100 und. 

unidade 
450 

133 
Sacola transparente, embalagem plástica, forma saco, 
capacidade de 10 kg, pacote com 100 und. 

unidade 
450 

134 

Saponáceo, tipo sapólio, composição linear alquilbenzeno, 
sulfonato de sódio, aplicação limpeza pisos, paredes e 
louças, características adicionais embalagem com tampa 
abre-fecha, frasco plástico com 300 gramas pequeno. 

unidade 

450 

135 
Soda cáustica, aspecto físico líquido incolor, pureza 48 a 50 
per, densidade a 20° Celsius 1,5050 a 1,5250 g/cm3, 
aplicação produtos químicos, frasco com 1k. 

unidade 
1100 

136 
Toalha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 
cm, largura 45 cm, felpuda, macia, cor branca. 

unidade 
1100 

137 

Vassoura, material cerdas de pêlo sintético, material cabo 
madeira, material cepa polipropileno, comprimento cepa 60 
cm, comprimento 
cerdas 5 cm, largura cepa 10 cm, altura cepa 4 cm, 
comprimento cabo 115 cm. 

unidade 

750 

138 

Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, 
material cepa madeira, comprimento cepa 40 cm, 
comprimento cerdas mínimo 9 cm, características 
adicionais com cabo rosqueado, tipo gari piaçava (tipo gari). 

unidade 

750 

139 

Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, 
comprimento cerdas 16 cm, características adicionais com 
cabo colado e cerdas presas com cinta metálica (virola de 
aço), comprimento do cabo 100 cm. 

unidade 

750 

140 
Vassoura, tipo sanitária, material cerdas 
plástico/polipropileno, material cabo plástico, com 
Reservatório. 

unidade 
750 

141 Limpa alumino 500 ml unidade 370 

142 
Sabão em barra, composição básica sais + ácidos graxo, 
tipo com alvejante, tipo neutro, características adicionais sem 
perfume, peso de 500g 

unidade 
1300 
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