
  

 

 

   
CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Comissão Permanente de Licitação 

CNPJ: 07.335.744/0001-06 | Av. Senador Lemos, 357 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68.490-000 
www.cmmelgaco.pa.gov.br | cmm@cmmelgaco.pa.gov.br 

Página | 21 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

1.1. Órgão Licitador: CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

1.1.1. CNPJ: 07.335.744/0001-06  

1.1.2. Secretaria Interessada:  SECRETARIA LEGISLATIVA 

1.1.2.1. Endereço: Av. Senador Lemos | Nº: 357 | Bairro: Centro | Cidade: 

Melgaço | Estado: PA | CEP: 68.490-000 

1.1.3. Secretário Legislativo:  JOSÉ DE LIMA NOGUEIRA FILHO 

1.1.3.1. Nomeação: Portaria nº 0002/2022     | Data/Ano: 06/01/2022  

1.1.3.2. Dados Pessoais: CPF: 157.429.892-53     | RG: 1329017 - SSP/PA 

1.1.3.3. Endereço: Rua Santos Dumont  | Nº: 182     | Bairro: Miritizal    | Cidade: 

Melgaço     | Estado: PA     | CEP: 68.490-000 

2. OBJETO 

2.1. AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO: (GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E 

DESCARTÁVEIS) E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

2.1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

2.1.1.1. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

2.1.1.1.1. Os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos e sem utilização 
anterior, originais e de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros vícios 
que impeçam ou reduzam sua usabilidade e deverão atender rigorosamente às 
prescrições estabelecidas na planilha descritiva. De igual modo os materiais e bens de 
consumo.  

2.1.1.1.2. As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas através de 
estudos técnicos preliminares realizados pelo setor competente desta Secretaria, 
visando unicamente à qualidade dos produtos a serem adquiridos.  

2.1.1.2. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

2.1.1.2.1. As entregas dos equipamentos deverão ser realizadas no Almoxarifado da 
Câmara Municipal de Melgaço localizado na | Av. Senador Lemos, 357 | Centro – Melgaço 
– Pará | CEP: 68490-000.  

2.1.1.2.2. O prazo de entrega é de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de emissão 
da ordem de compras emitida pelo Departamento de Compras da Câmara Municipal de 
Melgaço.  

2.1.1.2.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, pelo (a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta.   

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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2.1.1.2.4. O objeto do presente Termo de Referência (TR) poderá ser rejeitado, no 
todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR e na 
proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03(três) dias, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  

2.1.1.2.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

2.1.1.2.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.  

2.1.1.2.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 
contrato.  

2.1.1.2.8. Os produtos fornecidos deverão apresentar a qualidade exigida de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). 

2.1.1.2.9. A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 5 
(cinco) dias úteis, contados da entrega, em data, horário e local previamente acordados 
a Administração, deven do ser acompanhada por servidor designado para tal fim. 

2.1.1.10. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive 
frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais 
até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou 
da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão 
de obra para viabilizar o transporte. 

2.2. As especificações e os quantitativos dos equipamentos e materiais permanentes 

a serem adquiridos estão discriminados e quantificados na tabela descritiva (anexo I) 

deste instrumento. 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1.  A presente solicitação tem como justificativa a necessidade de aquisição de 

material de consumo (expediente, limpeza, gêneros alimentícios e correlatos) bem 

como equipamentos e material permanente para atender as demandas da Câmara 

Municipal de Melgaço. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.1.  A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, e no 

formecimento de material de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e 

correlatos) para suprir necessidades do poder legislativo deste município. 

5. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

5.1.  Pugna-se pela realização de PREGÃO, em uma de suas formas, devidamente 

justificada por quem de direito, pois os bens e serviços a serem adquiridos enquadram-

se na classificação de bens e serviços comuns, por possuir padrões de desempenho e 

características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, nos termos do 

§ único do art. 1º da Lei n° 10.520, de 2002. 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido; 

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Nota de 
Empenho de Despesa, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 7.1. São obrigações da Contratada: 

7.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 
prazo de validade; 

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 
1990). 

7.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

7.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação. 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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9.1.  É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. Fiscal:  EMAYLA FERREIRA BARBOSA 

10.1.1.Nomeação: Portaria nº 0004/2022     | Data/Ano: 06/01/2022 

10.1.2.Dados Pessoais: CPF: 543.594.732-49     | RG: 7027427 PC/PA 

10.1.3.Endereço: Rua Antonia Nogueira | Nº: 310     | Bairro: Centro     | Cidade: 

Melgaço     | Estado: PA     | CEP: 68.490-000 

10.1.4.Situação Funcional: (   ) Contratado     | ( x ) Efetivo 

10.2.  Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados.  

10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica a corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será realizado após o recebimento definitivo do objeto desta 

contratação, e do atesto da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), através de ordem bancária 

em nome da Contratada, desde que esta indique o banco, agência e conta corrente a ser 

creditada; 

11.2. A Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, as 

certidões de regularidade fiscal junto à Previdência Social (CND), Receita Federal do 

Brasil, Fundo de Garantia (CRF) e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). 

11.3. A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para 

retificação, reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento. 

12. REAJUSTE 

12.1. Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos 
previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.  

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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12.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, 
Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento 
expresso do Contratado. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos 
legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades 
previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:  

 a) advertência;  

 b) multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor 
do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado;  

 c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total 
ou parcial do contrato;  

 d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 

 e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

 f) simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 
8.666/93.  

14.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 
dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira 
parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios 
de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.  

14.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento 
legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro 
correspondente. 

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

15.1. O custo total estimado é de R$ 1.940.181,39 (um milhão, novecentos e quarenta 

mil, cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) baseado na cotação do Banco de 

Preços do Portal de Compras Públicas. 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

16.1. As despesas deste Termo de Referência ocorrerão por conta das classificações 

funcionais constantes da Lei Orçamentária Anual vigente e serão indicadas, 

oportunamente, pelo Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal de Melgaço. 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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17.1. Eventual alteração deste projeto para adequação ou ajuste de condições deverá 

ser submetida ao ordenador de despesa deste Poder. 

17.2. Esclarecimentos relativos ao Termo de Referência serão prestados por 

membros da Comissão de Licitação, no horário de 8:30 às 12:00, na Av. Senador Lemos, 

357, Bairro: Centro, CEP: 68.490-000 ou E-mail: cmelgaco2021@gmail.com. 

17.3. Este Termo de Referência faz parte integrante do instrumento 

convocatório/edital e da minuta do contrato administrativo para todos os efeitos legais 

e de direito. 

17.4. Por fim, fazem parte deste Termo de Referência: 

➢  Planilha de Quantitativos; 

➢ Cotação do Banco de Preços do Portal de Compras Públicas 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
mailto:cmelgaco2021@gmail.com
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Planilha de Quantitativos 
 
 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

OBJETO 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  QTD  UND 

 VALORES ESTIMADOS  

 P. UNIT.   P. TOTAL  

1 Abacaxi 

Especificação: Abacaxi, tipo pérola, in natura, frutos no grau 

máximo de maturação e tamanho; sem danos de origem física ou 

mecânica.  

            

240  
Unidade  R$            7,75  

 R$                   

1.860,00  

2 Achocolatado 

Especificação: Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela 

mistura de cacau em pó solúvel e leite em pó. Textura fina e 

homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não 

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Embalagem de 400 gramas. 

         

1.200  
Pacote  R$            7,58  

 R$                   

9.096,00  

3 Açúcar 

Especificação: Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e 

coloração branca. Isento de impurezas e empedramento. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e 

vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

de entrega do produto. Embalagem de 1 quilograma. 

         

1.600  
Kg  R$            5,75  

 R$                   

9.200,00  

4 Adoçante dietético 

Especificação: Adoçante dietético à base de edulcorante natural, 

líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de 

plástico atóxico, contendo 100 ml, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 

(doze) meses a contar da data de entrega. 

            

160  
Frasco  R$            4,83  

 R$                      

772,80  

5 Água mineral 20l 

Especificação: Água mineral engarrafada em galões PET de 20 

litros transparente e em conformidade com a portaria 470/1999 – 

MME, bem como suportes refrigerados e vasilhames novos ou 

seminovos em comodato. 

            

800  
Galão  R$          13,91  

 R$                 

11.128,00  
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6 
Água mineral 300ml 

Especificação: Água mineral natural (sem gás), acondicionada em 

frasco resistente (pet) contendo 300 ml. Fardo com 24 unidades 

            

800  
Fardo  R$          23,58  

 R$                 

18.864,00  

7 Alho 

Especificação: Alho In natura, tipo branco, boa qualidade, firme e 

intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, tamanho e 

coloração uniformes.  

              

40  
Kg  R$          34,05  

 R$                   

1.362,00  

8 Arroz 

Especificação: Arroz beneficiado, parboilizado, longo fino, Tipo 

1. Coloração perolada e translúcida, não necessitando escolher e 

lavar. Rendimento após cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais 

o peso antes da cocção. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

não violada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 

1 quilograma. 

         

1.200  
Kg  R$            5,67  

 R$                   

6.804,00  

9 Batata inglesa 

Especificação: Batata inglesa, de primeira qualidade, lisa, graúda, 

firme, intacta, livre de substancias tóxicas ou nocivas, sem 

material terroso ou sujidade. Não apresentar danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  

              

40  
Kg  R$            7,31  

 R$                      

292,40  

10 Beterraba 

Especificação: Beterraba, espécie comum, sem folhas, de primeira 

qualidade, fresca, compacta e firme; tamanho e coloração 

uniformes, isenta de material terroso.  

              

40  
Kg  R$            7,80  

 R$                      

312,00  

11 Biscoito doce 

Especificação: Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com 

farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, livre 

de gorduras trans. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não 

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6(seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 200 gramas. 

         

1.600  
Pacote  R$            6,38  

 R$                 

10.208,00  

12 Biscoito salgado 

Especificação: Biscoito tipo cream-cracker. Produzido com 

farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, livre 

de gorduras trans. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, e 

acondicionados em caixas de papelão padrão, contendo dados do 

produto: identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote com 200 gramas. 

         

1.600  
Pacote  R$            5,75  

 R$                   

9.200,00  
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13 Café 

Especificação: Café torrado e moído. Pó fino, homogêneo, 

coloração castanho escuro. Embalado à vácuo, conter na 

embalagem dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Obedecer norma de qualidade 

recomendável por ABIC/ PQC. Validade mínima de 6 (seis) meses 

a contar da data de entrega do produto. Pacote de 250 gramas. 

         

5.000  
Pacote  R$          10,41  

 R$                 

52.050,00  

14 Carne bovina (alcatra) 

Especificação: Carne bovina: alcatra, fresca, resfriada, de 

coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta de gordura 

aparente, sebo e similares. Odor agradável. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente, não violada, com peso médio de 1 Kg. 

Conter rótulo com registro do MAPA SIF/ DIPOA e data de 

vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

de entrega. 

            

640  
Kg  R$          46,38  

 R$                 

29.683,20  

15 Carne bovina (coxão mole) 

Especificação: Carne bovina: coxão mole, moída, fresca, 

resfriada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta 

de gordura aparente, sebo e similares. Odor agradável. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, com 

peso médio de 1 Kg. Conter rótulo com registro do MAPA SIF/ 

DIPOA e data de vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses 

a contar da data de entrega do produto. 

            

640  
Kg  R$          42,38  

 R$                 

27.123,20  

16 Carne bovina (em conserva) 

Especificação: Carne bovina em conserva, fabricado com alta 

qualidade, sabor encorpado e aroma suave. Validade mínima de 6 

(seis) meses a contar da data de entrega do produto. Lata de 320 

gramas. 

         

1.920  
Lata  R$            1,45  

 R$                   

2.784,00  

17 Carne bovina (fígado) 

Especificação: Carne bovina: fígado, cortada em bifes, fresca, 

resfriada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta 

de gordura aparente, sebo e similares. Odor agradável. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, com 

peso médio de 1 Kg. Conter rótulo com registro do MAPA SIF/ 

DIPOA e data de vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses 

a contar da data de entrega do produto. 

            

400  
Kg  R$          26,75  

 R$                 

10.700,00  

18 
Carne galinácea (coxa e 

sobrecoxa) 

Especificação: Carne de frango: coxa e sobrecoxa, fresca, 

resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não 

violada, contendo em média 1 Kg em cada pacote. Conter rótulo 

com registro do MAPA SIF/DIPOA e data de vencimento. 

            

400  
Kg  R$          15,63  

 R$                   

6.252,00  
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Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. 

19 Carne galinácea (peito) 

Especificação: Carne de frango: peito, fresca, resfriada. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, contendo 

em média 1 Kg em cada pacote. Conter rótulo com registro do 

MAPA SIF/DIPOA e data de vencimento. Validade mínima de 6 

(seis) meses a contar da data de entrega do produto. 

            

800  
Kg  R$          17,81  

 R$                 

14.248,00  

20 Cebola 

Especificação: Cebola, de 1ª qualidade - tamanho médio a grande 

- in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, fresca, casca 

lisa e firme. Isento de broto, lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos 

à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

              

80  
Kg  R$            7,42  

 R$                      

593,60  

21 Cenoura 

Especificação: Cenoura: de 1ª qualidade - casca lisa, tamanho 

médio a grande in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, 

fresca, casca lisa e firme. Isenta de broto, lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas.  

              

80  
Kg  R$            8,31  

 R$                      

664,80  

22 Charque bovino 

Especificação: Charque bovino dianteiro, sadio, devendo 

apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. Isento 

de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de 

descongelamento, dor forte e desagradável parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em 

embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, 

transparente e resistente, peso líquido de 500g, contendo na 

embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, 

prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão 

competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) 

meses, a contar da data de entrega.  

            

800  
Kg  R$          42,46  

 R$                 

33.968,00  

23 Cominho 

Especificação: Condimento de cominho moído. Aspecto de cor, 

cheiro característicos. Isento de sujidades e mofos. Embalagem 

plástica, atóxica. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da 

data de entrega do produto. Pacotes com 20 gramas. 

              

40  
Kg  R$          87,09  

 R$                   

3.483,60  
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24 Farinha de aveia 

Especificação: Aveia em flocos finos. Isenta de impurezas, mofos 

e umidade. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não 

violada, contendo dados do produto: identificação: procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas. 

         

1.536  
Pacote  R$            7,46  

 R$                 

11.458,56  

25 Farinha de mandioca 

Especificação: Farinha de mandioca torrada. Textura seca, fina, 

classe branca. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não 

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 quilograma.  

         

1.920  
Kg  R$            7,44  

 R$                 

14.284,80  

26 Farinha de trigo 

Especificação: Farinha de trigo simples. Pó uniforme, sem 

formação de grumos, coloração branca. Isenta de sujidades e 

mofos. Fortificada com ferro e ácido fólico de acordo com 

legislação vigente. Embalagem em papel kraft branco, atóxica, 

não violada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 

quilograma. 

            

240  
Kg  R$            9,41  

 R$                   

2.258,40  

27 Feijão carioca/carioquinha 

Especificação: Feijão carioca/carioquinha, tipo 1, safra nova. 

Grãos inteiros e sãos, isento de outros tipos de feijões e grãos, de 

material terroso e sujidades.  Embalagem plástica, atóxica, 

transparente, não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 1 quilograma. 

            

720  
Kg  R$          13,13  

 R$                   

9.453,60  

28 Feijoada 

Especificação: Feijoada pronta para servir, sem conservantes. 

Porção de 30g (3 unidades e meia). Valores diários, por porção: 

Valor energético 130 kcal (5%), Carboidratos 9g (2%), Proteínas 

10g (13%), Gorduras totais 6g (8%), Gorduras Saturadas 3g 

(12%), Gorduras Trans 0g, Fibra Alimentar 4g (13%), Sódio 

780mg (33%). Lata com 830 gramas. 

            

400  
Lata  R$          19,96  

 R$                   

7.984,00  
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Especificação: Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de 

grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fólico e 

ferro. Pó fino tipo "fubá mimoso". Isento de sujidades, umidade e 

materiais estranhos. Rendimento após a cocção de até 2,5 o peso 

cru. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, 

contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas. 

            

480  
Pacote  R$            4,25  

 R$                   

2.040,00  

30 Leite em pó 

Especificação: Leite em pó, integral, instantâneo. Isento de 

sujidades, insetos e outros materiais estranhos ao produto.  

Embalagem plástica, atóxica, coloração opaca, contendo dados do 

produto: identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 200 gramas 

         

2.800  
Pacote  R$            5,51  

 R$                 

15.428,00  

31 Macarrão 

Especificação: Macarrão, tipo espagueti. Enriquecido com ferro e 

ácido fólico. Após cozimento manter-se solto  com o sabor e odor 

característico. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não 

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas. 

            

400  
kg  R$            7,68  

 R$                   

3.072,00  

32 Mamão 

Especificação: Mamão, espécie papaya, casca fina e lisa, 

coloração amarela, sem manchas e amassados, com polpa macia 

com grau médio de amadurecimento. 

            

400  
Kg  R$          10,91  

 R$                   

4.364,00  

33 Margarina 

Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de 

ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violada, 

contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pote de 250 gramas. 

         

1.920  
Pote  R$            7,18  

 R$                 

13.785,60  
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34 Milho para Canjica 

Especificação: Canjica branca despeliculada, tipo 1. Após 

cozimento deverá manter-se macia. Embalagem plástica, atóxica, 

transparente e não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 500 gramas. 

            

240  
Pacote  R$            5,29  

 R$                   

1.269,60  

35 Óleo de soja refinado 

Especificação: Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido 

com cor e consistência características. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente e não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do 

produto. Frasco com 900 ml. 

       

18.000  
Frasco  R$            5,29  

 R$                 

95.220,00  

36 Ovo de galinha 

Especificação: Ovo branco, fresco, isento de sujidades, 

rachaduras, fungos. Tamanho pequeno, peso mínimo de cada 

unidade 40 gramas. Acondicionados em embalagens apropriadas 

(cuba com capacidade para 30 unidades). Procedente de galinhas 

sadias. 

       

14.400  
Unidade  R$            5,29  

 R$                 

76.176,00  

37 Pão doce 

Especificação: Pão tipo Doce. Peso mínimo por unidade: 50 

gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou açúcar, 

apropriado para consumo no dia do recebimento. Isento de 

sujidades e mofos. 

       

10.080  
Unidade  R$            1,38  

 R$                 

13.910,40  

38 Pão francês 

Especificação: Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade: 50 

gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia do 

recebimento. Isento de sujidades e mofos. 

       

10.080  
Unidade  R$            1,11  

 R$                 

11.188,80  

39 Pimentão verde 

Especificação: Pimentão verdadem tamanho pequeno a médio, 

coloração esverdeada a mesclada de esverdeado com 

vermelho,sem partes apodrecidas, Grau de amadurecimento 

apropriado para consumo. 

            

120  
Kg  R$          13,76  

 R$                   

1.651,20  

40 Polpa de abacaxi 

Especificação: Polpa de abacaxi, pasteurizada e congelada, sem 

adição de açúcar. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

resistente, não violada. Isento de sujidades. Conter datas de 

fabricação e vencimento. Peso líquido: 1 quilograma. 

            

160  
Kg  R$          11,85  

 R$                   

1.896,00  
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41 Polpa de acerola 

Especificação: Polpa de acerola, pasteurizada e congelada, sem 

adição de açúcar. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

resistente, não violada. Isento de sujidades. Conter datas de 

fabricação e vencimento. Peso líquido: 1 quilograma. 

            

160  
Kg  R$          12,25  

 R$                   

1.960,00  

42 Polpa de cupuaçu 

Especificação: Polpa de cupuaçu, pasteurizada e congelada, sem 

adição de açúcar. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

resistente, não violada. Isento de sujidades. Conter datas de 

fabricação e vencimento. Peso líquido: 1 quilograma. 

            

160  
Kg  R$          15,13  

 R$                   

2.420,80  

43 Polpa de goiaba 

Especificação: Polpa de goiaba, pasteurizada e congelada, sem 

adição de açúcar. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

resistente, não violada. Isento de sujidades. Conter datas de 

fabricação e vencimento. Peso líquido: 1 quilograma. 

            

160  
Kg  R$          11,96  

 R$                   

1.913,60  

44 Polpa de maracujá 

Especificação: Polpa de maracujá, pasteurizada e congelada, sem 

adição de açúcar. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

resistente, não violada. Isento de sujidades. Conter datas de 

fabricação e vencimento. Peso líquido: 1 quilograma. 

            

160  
Kg  R$          18,06  

 R$                   

2.889,60  

45 Proteína texturizada de soja 

Especificação: Proteína de soja texturizada em grânulos, nos 

sabores carne e frango. Embalagem plástica, atóxica, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e 

vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

de entrega do produto. Pacote com 400 gramas. 

            

480  
Pacote  R$            8,21  

 R$                   

3.940,80  

46 Queijo muçarela 

Especificação: Queijo tipo muçarela. Fresco e apropriado para 

consumo rápido; isento de sujidades, insetos, mofos e odor 

desagradável. Embalagem plástica, atóxica, transparente,  

contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 7 dias da data de 

entrega do produto. Peso médio 1 quilograma. 

            

240  
Kg  R$          66,45  

 R$                 

15.948,00  

47 Refrigerante à base de cola 

Especificação: Refrigerante composto de extrato de cola, água 

gaseificada, sacarina, sendo permitido extratos vegetais, cafeína, 

corante, caramelo, isento de corantes artificiais, livre de sujidades, 

parasiltas e larvas, acondicionado em garrafas "Pet" com tampa de 

rosca, contendo 2 litros cada. 36% de carboidrato numa porção de 

350ml. Fardo contendo 6 unidades. 

            

360  
Fardo  R$          52,03  

 R$                 

18.730,80  
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48 
Refrigerante à base de 

guaraná 

Especificação: Refrigerante composto de extrato de guaraná, água 

gaseificada, açúcar, sendo permitido 0,02 g a 0,2 g de extrato de 

semente de guaraná, isento de corantes artificiais, livre de 

sujidades, parasiltas e larvas, acondicionado em garrafas "Pet" 

com tampa de rosca, contendo 2 litros cada. 36% de carboidrato 

numa porção de 350ml. Fardo contendo 6 unidades. 

            

640  
Fardo  R$          45,03  

 R$                 

28.819,20  

49 Repolho roxo 
Especificação: Repolho roxo, tamanho médio, coloração roxa, 

fresco, folhas integras e presas, sem partes apodrecidas e presas. 

            

800  
kg  R$            9,66  

 R$                   

7.728,00  

50 Repolho verde 

Especificação: Repolho verde, tamanho médio, coloração verde 

claro a escuro, fresco, folhas integras e presas, sem partes 

apodrecidas e presas. 

         

1.600  
Kg  R$            8,11  

 R$                 

12.976,00  

51 Rosquinha de chocolate 

Especificação: Biscoito tipo rosquinha, sabor chocolate. 

Produzida com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 

fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 400 gramas. 

            

240  
Pacote  R$            5,65  

 R$                   

1.356,00  

52 Rosquinha de coco 

Especificação: Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida 

com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, 

livre de gorduras trans. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

não violada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de  

6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 

400 gramas. 

            

240  
Pacote  R$            5,65  

 R$                   

1.356,00  

53 Rosquinha de leite 

Especificação: Biscoito tipo rosquinha, sabor leite. Produzida com 

farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, livre 

de gorduras trans. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não 

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de  6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 400 gramas. 

            

240  
Pacote  R$            5,38  

 R$                   

1.291,20  
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54 Sal 

Especificação: Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. 

Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a suplementação de 

iodo. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, 

contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 quilograma. 

            

480  
Kg  R$            1,56  

 R$                      

748,80  

55 Sardinha em conserva 

Especificação: Sardinha em conserva, em óleo comestível. 

Acondicionada em  lata de folha de flandres, não apresentar 

fermentação, vazamentos, ferrugem, amassados e estufamentos, 

conter dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e 

vencimento. Validade mínima de 6(seis)meses a contar da data de 

entrega do produto. Latas de 140 gramas ou 350 gramas.  

       

12.500  
Lata  R$            7,08  

 R$                 

88.500,00  

56 Suco 

Especificação: Suco de fruta concentrado, sem adição de açúcar. 

Diversos sabores: abacaxi, caju, goiaba, manga, maracujá, uva, 

entre outros. Embalagem plástica ou de vidro, atóxica, 

transparente, tampa lacrada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Frasco de 500 ml. 

            

720  
Frasco  R$            4,92  

 R$                   

3.542,40  

57 Tempero completo 

Especificação: Tempero pronto. Preparado com alho sem partes 

estragadas e brotos, sal, podendo conter outros temperos como 

salsinha, cebolinha. Isento de pimenta.  Embalagem plástica, 

atóxica, tampa lacrada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Frasco com 

300 gramas. 

            

240  
Unidade  R$            7,33  

 R$                   

1.759,20  

58 Tomate 

Especificação: Tomate in natura, tamanho pequeno a médio, bem 

formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo, 

podendo apresentar partes amareladas. Grau de amadurecimento 

para consumo. 

              

40  
Caixa  R$            9,10  

 R$                      

364,00  



  

 

 

   

Página | 37 
59 Vinagre de álcool 

Especificação: Vinagre de álcool branco. Aspecto límpido e com 

características sensoriais próprias. Embalagem plástica, atóxica, 

transparente, lacrada, conter dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses) a contar da data de entrega do produto . Frasco de 

750 ml. 

            

240  
Frasco  R$            3,33  

 R$                      

799,20  

60 Vinagre de vinho 

Especificação: Vinagre de vinho tinto. Aspecto límpido e com 

características sensoriais próprias. Embalagem plástica, atóxica, 

transparente, lacrada, conter dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses) a contar da data de entrega do produto . Frasco de 

750 ml. 

            

768  
Frasco  R$            5,00  

 R$                   

3.840,00  

  SUBTOTAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   R$            746.974,16  

MATERIAL DE EXPEDIENTE 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

OBJETO 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  QTD  UND 

 VALORES ESTIMADOS  

 P. UNIT.   P. TOTAL  

61 Almofada para carimbo 
Especificação: Almofada para carimbo, nø 2 cor azul-5,9x9,4cm, 

tampa plástica. 
 20  Unidade  R$            5,96  

 R$                      

119,20  

62 Bandeja para expediente 

Especificação: Bandeja para correspondência em acrílico fumê, 

resistente, comprimento aproximado: 36cm, largura: 25cm e 

altura: 3,5cm.  

 20  Unidade  R$          45,46  
 R$                      

909,20  

63 Bloco de papel auto adesivo 

Especificação: Bloco de papel auto adesivo de fácil remoção, para 

anotação diversa, com 100 folhas, dimensões 7,6 x 7,6mm. Pacote 

c/ 4 unidades  

 32  Pacote  R$          13,23  
 R$                      

423,36  

64 Caixa arquivo 
Especificação: Caixa arquivo de plástico para arquivo morto tipo 

polionda no tamanho 360x250x130mm.  
 1.480  Unidade  R$          10,50  

 R$                 

15.540,00  

65 Calculadora digital 
Especificação: Calculadora digital portátil, com bateria e luz solar, 

capacidade de 8 dígitos.   
 20  Unidade  R$          24,30  

 R$                      

486,00  

66 Caneta esferográfica 

Especificação: Caneta esferográfica, com corpo transparente 

hexagonal, ponta média de cobre de 1mm, com esfera de 

tungstênio, nas cores (azul, preta, vermelha), tampa ventilada e cor 

da tinta, cargas e tampas conectadas ao corpo por encaixe, caixa 

c/ 50 unidades.  

 20  Caixa  R$          27,03  
 R$                      

540,60  
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67 Caneta marca-texto 

Especificação: Caneta marca-texto, em poliéster fluorescente, nas 

cores (laranja, rosa, verde) ponta macia 5mm, caixa com 12 

unidades. 

 15  Caixa  R$          27,03  
 R$                      

405,45  

68 Capa para encadernação 

Especificação: Capa para encadernação, em PVC, cores variadas; 

transparente; dimensões: 210 X 297 mm. Pacote com 100 

unidades 

 4.000  Unidade  R$            0,96  
 R$                   

3.840,00  

69 Clips nø 2/0 
Especificação: Clips, em arame de aço com acabamento niquelado 

acabamento antiferrugem nø 2/0 - cx c/ 100 unidades 
 40  Caixa  R$            5,30  

 R$                      

212,00  

70 Clips nø 3/0 
Especificação: Clips, em arame de aço com acabamento niquelado 

acabamento antiferrugem nø 3/0 - cx c/ 100 unidades 
 40  Caixa  R$            6,20  

 R$                      

248,00  

71 Clips nø 5/0 
Especificação: Clips, em arame de aço com acabamento niquelado 

acabamento antiferrugem nø 5/0 - cx c/ 50 unidades 
 40  Caixa  R$            4,81  

 R$                      

192,40  

72 Clips nø 8/0 
Especificação: Clips, em arame de aço com acabamento niquelado 

acabamento antiferrugem nø 8/0 - cx c/ 50 unidades 
 40  Caixa  R$            5,80  

 R$                      

232,00  

73 
Contracapa para 

encedernação 

Especificação: Contracapa para encadernação, em PVC, cores 

variadas, em combinação com as cores das capas; dimensões: 210 

X 297 mm. 

 40  Caixa  R$            1,52  
 R$                        

60,80  

74 
Elástico para amarrar 

numerário 

Especificação: Elástico, tipo liga, para amarrar numerário, forma 

circular, material borracha latéx cor amarela com 1.000gramas nº 

18.  

 40  Pacote  R$            8,93  
 R$                      

357,20  

75 Envelope A4 22 x 32 cm 
Especificação: Envelope A4 22 x 32 cm, tipo saco, na cor amarela, 

papel 75g, pacote c/ 100 unidades.  
 16  Pacote  R$            9,20  

 R$                      

147,20  

76 Espiral para encadernação 

Especificação: Espiral para encadernação, com capacidade para 

75 Folhas, em PVC, na cor preta, diâmetro 12mm. Pacote com 50 

unidades 

 1.200  Unidade  R$            3,87  
 R$                   

4.644,00  

77 Estilete 

Especificação: Estilete com lâmina tipo estreito, Trava 

automática, Lâmina de 9 mm, Lâmina de aço carbono extensível 

interna.  

 80  Unidade  R$            4,64  
 R$                      

371,20  

78 Extrator de grampo 

Especificação: Extrator de Grampos tipo espátula, Fabricado em 

chapa de aço fina fria Sae 1020 Zincado, dimensões: 

Comprimento = 15cm, Largura = 2cm, Utilizado para sacar 

grampos de grampeadores, caixa c/ 12 unidades.  

 80  Unidade  R$            4,03  
 R$                      

322,40  

79 Fita adesiva transparente 
Especificação: Fita adesiva transparente, do tipo larga, 

confeccionada em Filme de polipropileno bi-orientado, Coberto 
 200  Unidade  R$            5,66  

 R$                   

1.132,00  



  

 

 

   

Página | 39 

com adesivo acrílico, embalagem contendo 05 rolos, dimensões: 

48mmX50mts.  

80 Grampeador de mesa grande 

Especificação: Grampeador de mesa grande, com capacidade para 

até 210fls, com estrutura metálica, para utilizar grampos: 23/6; 

23/8; 23/10; 23/13; 23/15; 23/17; 23/20 e 23/25. Armazenagem de 

até 100 grampos e regulagem para alinhamento de papel.  

 10  Unidade  R$        106,56  
 R$                   

1.065,60  

81 Grampeador de mesa médio 

Especificação: Grampeador de mesa médio, com estrutura 

metálica medindo aproximadamente 20,1cm comp. X 5cm altura 

X 9,5cm de largura, para grampos do tipo 26/6 e 24/6, capacidade 

p/ até 30 fls.  

 5  Unidade  R$          24,60  
 R$                      

123,00  

82 
Grampeador de mesa 

pequeno 

Especificação: Grampeador de mesa pequeno, com estrutura 

metálica medindo aproximadamente 12cm comp. X 5cm altura X 

3,5cm de largura, para grampos do tipo 26/6 e 24/6, capacidade p/ 

até 20 fls.  

 24  Unidade  R$          18,40  
 R$                      

441,60  

83 
Grampo para grampeador 

26/6 

Especificação: Grampo para grampeador 26/6, galvanizado 

dourado, p/ grampeador 26/6 - cx de 5000  
 400  Caixa  R$          12,25  

 R$                   

4.900,00  

84 Grampo trilho 

Especificação: Grampo trilho metalizado 80mm para arquivo de 

documentos.Produzido em chapa de aço estanhado. Indicado para 

300 folhas. Produto não perecivel. Produto com laterais cortantes, 

manusear com cuidado.Armazenar em local seco. Cx c/ 50 

unidades. 

 800  Caixa  R$     18,08   R$            14.464,00  

85 Livro de atas 

Especificação: Livro de atas, folhas numeradas c/ 100 fls, 

gramatura 75g/m²,297x210mm, capa dura e preta com boa 

qualidade. 

 20  Unidade  R$          50,05  
 R$                   

1.001,00  

86 Livro de ponto 
Especificação: Livro de ponto, com 100 folhas - capa dura c/ 

lombada quadrada - cor preta  
 20  Unidade  R$          50,05  

 R$                   

1.001,00  

87 Livro de protocolo 

Especificação: Livro de protocolo, com 100 folhas, numeradas 

sequencialmente (frente/verso), capa papelão revestida em papel 

off-set plastificado na cor azul 153mm  

 20  Unidade  R$          26,60  
 R$                      

532,00  
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88 Papel Sulfite A4 

Especificação: Papel para cópias, impressões a jato de tinta e laser, 

formato 210 X 297 mm, com superfície e massa homogênea, 

fibras longitudinais, espessura uniforme, elevado teor de alvura e, 

baixo índice de deformação devido ao calor. Características 

geométricas: Largura: 210mm (-1mm;+2mm)/ Altura: 297mm (-

1mm;+2mm). Gramatura: 75g/m² (± 4%) Cor: branco. Deverá ser 

acondicionado em resmas - 500 (quinhentas) folhas - e 

reembalados em caixa de papelão com até 10 resmas, onde deverá 

constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais 

informações exigidas na legislação em vigor.  

 240  Caixa  R$        234,91  
 R$                 

56.378,40  

89 Pasta A/Z 

Especificação: Pasta registradora tipo A/Z, em papelão prensado, 

lombo largo de 80mm, medindo 280x350mm, por alavanca, com 

02 argolas e compressor plástico.  

 320  Unidade  R$          26,63  
 R$                   

8.521,60  

90 Percevejo 
Especificação: Percevejo latonado para mural/quadro de cortiça, 

tamanho 9,5 x 10 mm, cx com 100 unidades. 
 80  Caixa  R$            5,35  

 R$                      

428,00  

91 Perfurador para papel 

Especificação: Perfurador para 2 furos, Diâmetro do furo: 7mm, 

Distancia dos furos: 80mm, de metal, capacidade de perfuração 

perfeita de até 35 fls de papel 75g/m². Cor Preta, Apoio da base 

em polietileno, Pinos perfuradores em aço e molas em aço, Com 

margeador em aço inoxidável  

 80  Unidade  R$          46,00  
 R$                   

3.680,00  

92 Prancheta 
Especificação: Prancheta portátil, material acrílico, cor cristal ou 

fumê, com prendedor metálico de folhas tamanho A4. 
 50  Unidade  R$          22,71  

 R$                   

1.135,50  

93 Tinta para carimbo 

Especificação: Tinta para carimbo, para todos os tipos de 

almofadas, Tinta à base de água, Caixa com 12 unidades c/ 40 ml 

cada frasco, na cor azul.  

 12  Caixa  R$          50,20  
 R$                      

602,40  

  SUBTOTAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE   R$         124.457,11  

MATERIAL DE LIMPEZA 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

OBJETO 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  QTD  UND 

 VALORES ESTIMADOS  

 P. UNIT.   P. TOTAL  

94 Água sanitária 

Especificação: Solução aquosa germicida alvejante a base de 

hipoclorito de sódio, teor cloro ativo 2,0 à 2,5% ação desinfetante 

de uso geral, acondicionado em frasco plástico de 1 litro, 

(embalagem com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro.).  

            

460  
Litro  R$            6,33  

 R$                   

2.911,80  
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Especificação: Álcool etílico, tipo: gel; composição: álcool etílico 

70%; uso: antissepsia de pele, mãos e antebraços; volume: 500ml; 

características da embalagem: frasco com válvula pump dosadora; 

apresentação comercial: conforme embalagem do fabricante; 

deverá possuir na composição componentes hidratantes ou 

emolientes; O produto deve estar de acordo com as normas 

reguladoras e possuir registro na ANVISA ou observados os 

requisitos previstos na RDC nº 350, de 19 de março de 2020, 

alterada pela RDC nº 422, de  16 de setembro de 2020.  

            

460  
Frasco  R$          20,26  

 R$                   

9.319,60  

96 Avental descartável 

Especificação: Avental descartável, confeccionado em TNT, 

oferecendo resistência e durabilidade, não estéril, hipoalergênico 

e atóxico, com mangas longas e punho com elástico, oferecendo 

maior segurança ao profissional, com abertura traseira com 

fechamento em tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura, 

com a gola cirúrgica. Sua utilização possui a finalidade de formar 

uma barreira mecânica que oferece maior segurança e proteção 

contra respingos nas regiões cobertas. Cor branca, com a 

gramatura 30 g/m², tamanho único.   

            

200  
Pacote  R$          10,56  

 R$                   

2.112,00  

97 Copo descartável 

Especificação: Copo descartável com capacidade de 200 ml, 

confeccionado em polipropileno na cor branca, não tóxico, pacote 

100 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de 

entrega.  

            

400  
Pacote  R$            6,16  

 R$                   

2.464,00  

98 Desinfetante líquido 

Especificação: Desinfetante Líquido, Composição: Tensoativos 

aniônicos, solvente, sequestrantes, 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-

3- ona, 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 2-bromo-2-nitro-2-

propanodiol, corantes, fragrância e água; fragrâncias: pinho e 

lavanda, embalagem: 500ml. 

            

720  
Frasco  R$            3,58  

 R$                   

2.577,60  

99 Desodorizador de ambiente 

Especificação: Desodorizador de ambiente 400ml spray -  

aromatizante de ambiente, tipo aerossol, sem cfc, biodegradável. 

Embalagem: Frasco 

            

480  
Frasco  R$          12,33  

 R$                   

5.918,40  

100 
Detergente líquido 

concentrado 

Especificação: Detergente líquido neutro, super concentrado, 

limpador geral, incolor, sem perfume, com tensoativo 

biodegradável, para limpeza de louças, superfícies, pisos e 

paredes, para remoção de sujeira pesada de gorduras e ceras. 

Acondicionado em frasco de 500 ml e em caixas de papelão que 

            

960  
Frasco  R$            3,70  

 R$                   

3.552,00  
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suporte empilhamento. Com registro no ministério da saúde, ficha 

de segurança técnica e ficha técnica.  

101 Escova para limpeza 
Especificação: Escova para limpeza com cerdas de nylon; para 

limpeza em geral; cabo em plástico medindo 14 cm.  

              

40  
Unidade  R$            4,86  

 R$                      

194,40  

102 Escovão de chão Especificação: Escovão de chão, com cerdas de piaçava e cabo. 
              

48  
Unidade  R$          12,52  

 R$                      

600,96  

103 Espanador de teto 
Especificação: Vassoura de sisal com cabo longo em madeira com 

tamanho mínimo de 2 metros.  

            

160  
Unidade  R$          13,71  

 R$                   

2.193,60  

104 Esponja dupla face 

Especificação: Esponja dupla face antibacteriana em formato 

retangular de cor verde/amarela medindo no mínimo 110 mm x 75 

mm x 20 mm para lavagem de louça em geral. Fornecidas em 

pacotes com 3 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar 

da data de entrega.  

         

1.600  
Pacote  R$            3,62  

 R$                   

5.792,00  

105 Flanela multiuso 

Especificação: Flanela multiuso para limpeza em geral. Tamanho 

mínimo de 38 x 28 cm, cor laranja. Validade mínima de 12 meses 

a contar da data de entrega.  

            

800  
Unidade  R$            3,75  

 R$                   

3.000,00  

106 Guardanapo de pano 
Especificação: Guardanapo de pano, Tipo tecido 100% algodão, 

cor branca, comprimento 34 cm, largura 34 cm. 

            

880  
Unidade  R$            6,06  

 R$                   

5.332,80  

107 Guardanapo de papel 

Especificação: Guardanapo de folhas simples na cor branca, 

dimensões mínimas de 30 x 30 cm. Produto entregue em pacote 

com 50 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data 

de entrega.  

         

1.200  
Pacote  R$            3,83  

 R$                   

4.596,00  

108 Inseticida em spray 

Especificação: Inseticida aerossol para combate a insetos, 

inclusive ovos e larvas. Entregue em lata com 300 ml. O produto 

deverá seguir as normas de segurança da ANVISA de forma a não 

causar danos à saúde humana. Validade mínima de 12 meses a 

contar da data de entrega.  

            

400  
Unidade  R$          15,18  

 R$                   

6.072,00  

109 Lã de aço 

Especificação: Lã de aço n° 0, composta de aço carbono 

apropriada para limpeza de panelas e semelhantes. O produto 

deverá ser entregue em pacotes plásticos com 8 unidades, com 

peso líquido 60 g. Validade mínima de 12 meses a contar da data 

de entrega.  

            

120  
Pacote  R$            4,10  

 R$                      

492,00  
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110 Limpador multiuso 

Especificação: Limpador perfumado de uso geral, fragrância 

lavanda. O produto deve ser dermatologicamente testado, 

biodegradável e entregue em frascos com 500 ml. O produto 

deverá seguir as normas de segurança da ANVISA de forma a não 

causar danos à saúde humana. Validade mínima de 12 meses a 

contar da data de entrega.  

            

400  
Unidade  R$            6,91  

 R$                   

2.764,00  

111 
Lixeira plástica com tampa e 

pedal 

Especificação: Lixeira  20 litros com tampa, de acionamento no 

pedal. Muito prática e com resistência. Capacidade:  Dimensão do 

produto: Comprimento: 46,7 cm. Largura 35 cm. Altura: 59 cm. 

              

40  
Unidade  R$        123,20  

 R$                   

4.928,00  

112 
Lixeira plástica com tampa 

vai-e-vem 

Especificação: Lixeira 15 litros, com tampa de material plástico 

inquebrável. 

              

40  
Unidade  R$        150,73  

 R$                   

6.029,20  

113 Luva de borracha (M) 

Especificação: Luva confeccionada em material látex, utilizada 

em serviços de limpeza em geral. O produto deve ter 

características anatômicas, resistente a produtos de limpeza, 

palma antiderrapante, interior talcado, cano longo, reutilizável, 

tamanho M e cor amarela. Validade mínima de 12 meses a contar 

da data de entrega. 

         

3.200  
Par  R$            5,20  

 R$                 

16.640,00  

114 Luva de borracha (P) 

Especificação: Luva confeccionada em material látex, utilizada 

em serviços de limpeza em geral. O produto deve ter 

características anatômicas, resistente a produtos de limpeza, 

palma antiderrapante, interior talcado, cano longo, reutilizável, 

tamanho P e cor amarela. Validade mínima de 12 meses a contar 

da data de entrega. 

         

3.200  
Par  R$            5,03  

 R$                 

16.096,00  

115 Máscara descartável 

Especificação: Máscara, Tipo antialérgico, Tipo uso 

descartável/único, Tipo fixação elástico, com clipe nasal, 

Características adicionais, Gramatura 30g/m², Tripla camada de 

filtragem, formato retangular, cor branca, cx com 50 unidades. 

            

480  
Caixa  R$          57,43  

 R$                 

27.566,40  

116 Pá de lixo 

Especificação: Pá de lixo com base em plástico, resistente a 

impactos, medida mínima de 20 x 20 cm e cabo de madeira (ou 

plástico resistente) com medida mínima 50 cm. Validade mínima 

de 12 meses a contar da data de entrega.  

              

84  
Unidade   R$          10,26  

 R$                      

861,84  

117 Pano de chão 

Especificação: Pano de chão grande, tipo ‘saco’, forte, grosso e 

com alta absorção, utilizado em limpeza em geral. O produto 

deverá ter medidas mínimas de 60 x 40 cm. Validade mínima de 

12 meses a contar da data de entrega.  

         

1.200  
Unidade  R$          10,26  

 R$                 

12.312,00  
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118 Papel higiênico 

Especificação: Papel higiênico branco cor branco, com duas 

folhas, absorvente, macio, picotado, medindo 10 cm de largura, 

acondicionados em rolos de 30 metros de comprimento, em fardos 

com 64 unidades. 

            

160  
Fardo  R$          49,73  

 R$                   

7.956,80  

119 Papel toalha 

Especificação: Papel toalha interfolhado na cor branca, com 02 

dobras, na medida de 23 cm X 20 cm. Confeccionado com 100% 

celulose virgem, não reciclada, resistente, macia, com alta 

capacidade de absorção. Em fardos com 2 rolos. 

              

40  
Fardo  R$          28,03  

 R$                   

1.121,20  

120 Pedra sanitária 

Especificação: Pedra sanitária, solúvel em água, utilizada para 

perfumar e higienizar de forma continua vasos sanitários. O 

produto deverá ser entregue em caixa de papel ou embalagem 

plástica individual, ter a fragrância lavanda e pesar 40 gramas. O 

produto deve respeitar as normas de segurança da ANVISA. 

Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.  

         

2.000  
Unidade  R$            3,31  

 R$                   

6.620,00  

121 Pulverizador manual 

Especificação: Pulverizador Manual (Bomba de Inseticida) 

370ml. Pulverização perfeita sem gotejamento. Material muito 

resistente, fabricado em plástico polietileno. Peso: 0,150 kg. 

Dimensões: 28 x 12 x 10 cm. 

              

20  
Unidade  R$            8,52  

 R$                      

170,40  

122 Rodo plástico 

Especificação: Rodo plástico de 30cm ergonômico: Rodo Plástico, 

borracha dupla, com cabo roscável e revestido com material 

plástico, medindo aproximadamente 30cm de base.  

              

48  
Unidade  R$          18,68  

 R$                      

896,64  

123 Sabão em barra 

Especificação: Sabão neutro a base de ácido graxos, 200g; 

glicerina; conservante; sal inorgânico e água. Ponto referencial de 

oferta: Ypê, minuano ou outro de qualidade equivalente ou 

superior. Pacote com 5 unidades 

            

240  
Pacote  R$            7,16  

 R$                   

1.718,40  

124 Saco plástico para lixo, 100 l 

Especificação: Saco plástico preto para lixo, capacidade 100 litros, 

(tam. 105 X 75 CM): Saco para lixo de 100 litros, fabricados em 

resina termoplástica reforçado,100% em PEAD, suportando peso 

de 20Kg. Embalagem com cento, na cor preta, deverão apresentar 

solda continua homogênea e uniforme, proporcionando uma 

perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o 

manuseio. Dimensões mínimas de 75 cm de largura e 105 de 

altura, atendendo à norma 9191. Pacote com 100 unidades. 

            

100  
Pacote  R$            7,16  

 R$                      

716,00  
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Especificação: Saco plástico preto para lixo, capacidade 100 litros, 

(tam. 80 x 63 cm): Saco para lixo de 50 litros, fabricados em resina 

termoplástica reforçado,100% em PEAD, suportando peso de 

10Kg. Embalagem com cento, na cor preta, deverão apresentar 

solda continua homogênea e uniforme, proporcionando uma 

perfeita vedação e não ermitindo a perda de conteúdo durante o 

manuseio. Dimensões mínimas de 63 cm de largura e 80 de altura, 

atendendo à norma 9191. Pacote com 100 unidades 

            

100  
Pacote  R$          41,43  

 R$                   

4.143,00  

126 Vassoura 

Especificação: Vassoura piaçava chapa 03. O cabo deverá ser de 

madeira resistente, de formato cilíndrico, lixado, isento de nós, 

com superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda e medindo no 

mínimo 1,20 metros de comprimento. O corpo deverá ser em 

madeira com formato trapezoidal para receber a piaçava e furação 

central lisa ou roscada para receber o cabo. A piaçava deverá ser 

selecionada com fios contínuos e rigidez adequada para varrição 

de piso áspero. Não serão aceitos fios provenientes de crina 

vegetal tingida. O revestimento do conjunto do corpo e piaçava, 

deverá ser feito com folha de flandres litografada ou lisa sem 

oxidação ou rebarbas, podendo ser pregado ou grampeado. 

Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega.  

            

100  
Unidade  R$          15,11  

 R$                   

1.511,00  

  SUBTOTAL DE MATERIAL DE LIMPEZA   R$            169.180,04  

MATERIAL PERMANENTE 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

OBJETO 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  QTD  UND 

 VALORES ESTIMADOS  

 P. UNIT.   P. TOTAL  

127 
Ar Condicionado, 12.000 

btu's 

Especificação: Aparelho de ar condicionado, capacidade 12.000 

BTUs, tipo Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto 

sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de 

ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, 

desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste 

automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia 

inverter, instalado. 

              

20  
Unidade  R$     3.060,00  

 R$                 

61.200,00  

128 
Ar Condicionado, 9.000 

btu’s 

Especificação: Aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 

BTU’s, tip Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto 

sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de 

ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, 

              

40  
Unidade  R$     2.569,98  

 R$               

102.799,20  
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desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste 

automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia 

inverter, instalado. 

129 Armário de Cozinha 

Especificação: Armário de cozinha suspenso em aço chapa n° 22 

montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três 

portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura 

eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor cinza claro, 

garantia de cinco anos ou superior. Portas 0,55 X 0,40 m e 

estrutura do armário com 1,20 M X 0,55 M X 0,32 m e garantia 

de 12 meses ou superior a partir da entrega. 

                

4  
Unidade  R$     1.094,00  

 R$                   

4.376,00  

130 
Armário de Escritório 

(madeira) 

Especificação: Armário de escritório alto nas cores marrom e 

preto com 2 portas em fibra de madeira MDP, revestimento 

melamínico (BP), tampo em 30mm, corpo em 15mm e fundo em 

3mm, bordas em PVC, com 5 prateleiras. Medida aproximada: 

160x80x45cm.  

              

20  
Unidade  R$     1.512,23  

 R$                 

30.244,60  

131 
Armário de Escritório 

(metal) 

Especificação: Armário metálico reforçado - multi-uso: • Corpo e 

Prateleiras: Chapa 22 • Medida total: Alt. 1,98 m x Larg. 0,90 cm 

X Prof. 0,45 cm • Qtd. Prateleiras: 4 com reforço ômega • 

Fechamento: Fechadura com chave • Dobradiças: Pino zincado. • 

Portas de abrir e fechar • Pés: Fixos • Pintura: Epóxi Pó • Cor: 

Cinza • Especificações de chapa e acabamento: Armário de aço 

produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por 

fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.• 

Prateleiras: fabricadas com 3ª dobra e reforço de Ômega de fundo, 

proporcionando maior resistência e sustentação. 

              

20  
Unidade  R$     1.222,33  

 R$                 

24.446,60  

132 Arquivo de Aço 

Especificação: Arquivo de aço em Chapa 22 com 4 Gavetas, cor 

cinza padrão, puxador de metal, Corrediças em nylon. Medidas 

Mínimas: Altura 133cm, Largura: 47cm, Profundidade: 55cm  

              

32  
Unidade  R$     1.261,33  

 R$                 

40.362,56  

133 Bebedouro de Água 

Especificação: Bebedouro de água - garrafão: · Capacidade de 

Resfrimento: 10° em 40 minutos · Capacidade do Reservatório: 

2,3 litros de água gelada · Tipo de Água: Natural e gelada · 

Temperatura: Sete níveis de temperatura · Sistema de 

Refrigeração: Compressor · Dimensões do Produto sem 

Embalagem:(LxAxP) 30,5 x 47 x 43 cm · Peso do Produto: 

10,1Kg 

                

8  
Unidade  R$     1.021,67  

 R$                   

8.173,36  
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134 Cadeira de Escritório 

Especificação: Cadeira de escritório padrão, com base giratória, 

com braços, cor preta, espuma Injetada no assento e no encosto. 

Revestida Em Couro Sintético, pistão a gás, Base Estrela, 

capacidade de carga, 110 KG. Medidas: Altura do Encosto 37 Cm, 

Largura Superior do Encosto: 35 Cm, Largura Inferior do Encosto: 

40 Cm e Raio do Pé: 25. Cm.  

            

140  
Unidade  R$        709,96  

 R$                 

99.394,40  

135 Cadeira Executiva 

Especificação: Cadeira giratória com encosto alto, estofado e fixo. 

Assento anatômico estofado em espuma injetada. Mecanismo com 

regulagem de altura e encosto reclinável. Base em nylon injetado 

com fibra de vidro propiciando durabilidade e elegância ao 

produto. Rodízios de polipropileno de 55mm. Os braços, 

injetados, agregam leveza e modernidade.  

                

2  
Unidade  R$        615,98  

 R$                   

1.231,96  

136 Cadeira Longarina 

Especificação: Cadeira longarina 5 lugares, Espuma injetada, 

revestida por couro sintético, com braço, cor preta, base de aço cor 

preto.  

                

8  
Unidade  R$     1.174,52  

 R$                   

9.396,16  

137 
Câmera Fotográfica 

Semiprofissional 

Especificação: Câmera fotográfica semi-profissional; à bateria; 

configuração em língua portuguesa; cor preta; zoom óptico de 50x 

ultra grande angular; Intelligent IS; foto panorâmica; 1 4 MP; 

filmes Full HD/HDMI, LCD e Visor de ângulo variável, assistente 

ao enquadramento do zoom melhorado; modos manuais/RAW; 

Smart Auto com equilíbrio de brancos; sequência de disparos a 

alta velocidade HQ; cartão de memória CPJM 4G; entrada USB + 

cabo; com bolsa ou estojo para proteger a câmera de qualquer 

acidente quando não estiver em uso contendo ainda bolsos para 

guardar os equipamentos que são utilizados junto com a câmera:  

                

8  
Unidade  R$     3.116,75  

 R$                 

24.934,00  

138 Computador Desktop 

Especificação: Computador (desktop básico) com as seguintes 

características: processador intel core i3 ou amd a10, memória ram 

de 4 gb, ddr3, 1600 mhz, hd de no mínimo 500 gb, monitor de 

18,5" (1366 x 768), mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), 

fonte compatível com o item, sistema operacional windows 7 pro 

(64 bits), teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) interfaces de 

rede 10/100/1000 e wifi, interfaces de vídeo integradas, unidade 

de disco ótico cd/dvd rom, e garantia mínima de 12 meses 

              

16  
Unidade  R$     2.766,67  

 R$                 

44.266,72  
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Especificação: Computador portátil (notebook) com as seguintes 

características: processador intel core i3 ou amd a10, memória ram 

de 4 gb, ddr3, 1600 mhz, hd de no mínimo 500 gb, monitor de 

13,5", mouse touchpad,  interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, 

interface usb, hdmi, display port/ vga, sd card, bateria com 

duração mínima de 3 horas, webcam, sistema operacional 

windows 7 pro (64 bits), unidade de disco ótico cd/dvd rom, e 

garantia mínima de 12 meses 

                

8  
Unidade  R$     3.598,33  

 R$                 

28.786,64  

140 
Conjunto de Mesa com 4 

Cadeiras 

Especificação: Conjunto de Mesa com 4 Cadeiras de Plástico, 

mesa quadrada, cadeira com braço, empilháveis, suporta até 140 

kg, com proteção UV, conjunto monobloco, cor branco, medida 

da mesa: 70 x 70 x 70 cm, medida da cadeira: 50 x 42 x 86 cm, 

garantia de 12 meses do fabricante, as cadeiras deverão possuir 

certificação do INMETRO, conforme NBR14776:2013. 

              

80  
Unidade  R$     1.566,17  

 R$               

125.293,60  

141 Estante de Aço 

Estante de aço, chapa 26, medindo 1,98 cm (altura) x 0,92 cm 

(largura) x 0,40 cm (profundidade) na cor cinza com 06 prateleiras 

reforçadas, com reforço atrás em forma de X, com capacidade 

mínima para 100 kg.  

                

8  
Unidade  R$        623,35  

 R$                   

4.986,80  

142 Fogão a Gás Doméstico 

Especificação: fogão a gás tipo doméstico -   fogão 04 bocas e 

forno autolimpante, 110 v – mesa de inox, grade fixa no forno com 

três regulagens de altura, puxador na porta do forno, corpo 

esmaltado cor branca, válvula de segurança no forno, capa traseira 

com fechamento total, acendedor elétrico e garantia de 12 meses 

ou superior a partir da entrega. 

                

4  
Unidade  R$        966,66  

 R$                   

3.866,64  

143 Freezer/Refrigerador 

Especificação: Freezer e Refrigerador Horizontal Dupla Ação - 1 

Tampa 293L - Com base da unidade de refrigeração removível 

possui dreno frontal, dupla ação, gaxeta removível, puxador 

ergonômico e tampa balanceada. Selo Procel "A" Informações 

técnicas; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador. 

Gabinete interno pré-pintado em branco, proteção adicional de 

esmalte poliéster branco. Capacidade líquida 293 litros. 

Temperatura - Freezer -18 a -22°C. Refrigerador +2 a +8°C. 

Voltagem 110 Volts. 

                

8  
Unidade  R$     3.704,33  

 R$                 

29.634,64  

144 Geladeira Duplex 
Especificação: Geladeira/refrigerador Duplex Frost-Free, com 

capacidade total de 400 l. Classificação energética "A", 

                

4  
Unidade  R$     3.467,48  

 R$                 

13.869,92  
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alimentação 220 v ou bivolt. Cor branca. Com no mínimo 3 

prateleiras. Garantia mínima de 1 ano. 

145 Kit Multimídia 

Especificação: Kit multimídia - caixas de som 2.1: • Qtde de 

canais: 2.1 • Qtde de Subwoofer: 1 • Qtde de caixas satélites: 2 • 

Potência Total do Sistema: 9 Watts RMS • Potência dos Satélites: 

2 Watts RMS • Potência do Subwoofer: 5 Watts RMS • 

Sensibilidade: 75 db • Dimensões caixas frontais (LXAXP): 7,5 x 

17 x 6 cm • Dimensões Subwoofer (LXAXP): 15 x 16 x 20 cm • 

Padrão de conexão com o computador: P2 • Controle de volume • 

Garantia de 01 ano • Bivolt – Abrangência Nacional 

              

20  
Unidade  R$        194,33  

 R$                   

3.886,60  

146 Liquidificador 

Especificação: Liquidificador com potência de 550w a 850w, com 

5 velocidades mais pulsar, autolimpeza, gelo, tampa com copo 

dosador, faca em aço inox serrilhada, filtro, capacidade total de 

1,5 litros a 2,7 litros, 220. 

                

4  
Unidade  R$        258,33  

 R$                   

1.033,32  

147 Mesa Copa/Cozinha 

Especificação: Mesa Copa/Cozinha -   conjunto de mesa com 

quatro cadeiras montado. Com tampo de granito, medindo 1,50 x 

0,80, espessura de 2,5 cm, com quatro cadeiras em aço pintado 

epóxi branca e assentos estofados e garantia de 12 meses ou 

superior a partir da entrega. 

                

4  
Unidade  R$        800,00  

 R$                   

3.200,00  

148 Mesa de Escritório 

Especificação: Mesa de escritório, em MDP de alta qualidade. 

Duas gavetas com fechadura, Acompanhando Chave Reserva, cor 

cinza padrão. Estrutura Em Aço Com Pintura Eletrostática A Pó E 

Pés Nivelados. Médidas Minimas: Altura (cm) 75cm, Largura 

(cm) 120cm, Profundidade (cm) 60cm.  

                

8  
Unidade  R$        513,46  

 R$                   

4.107,68  

149 Mesa de Som com 12 canais 

Especificação: Mesa de Som 12 Canais -  Mesa de som com 

mínimo de 12 canais, com mínimo de 08 entradas XLR, 

equalização 3 ou 4 bandas para canal, master output XLR; 

                

4  
Unidade  R$     3.954,98  

 R$                 

15.819,92  

150 Mesa para Computador 

Especificação: Mesa de computador montada, com tampo 

horizontal de 1,50 x 0,74 m em MDF de 25mm, revestido por 

laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão na face 

superior e baixa pressão na face inferior, na cor cinza, sendo as 

bordas frontais terão acabamento em fita de PVC, 180°, colada a 

quente, na cor preta. mesa com altura de 0,75 m, com pés duplos 

em aço pintado em epóxi preto, com três gavetas com fundos e 

laterais em aço pintado em cor cinza ou branca, sistema de teclado 

retrátil com corrediças e suporte para CPU, com um furo passa-

              

20  
Unidade  R$        533,02  

 R$                 

10.660,40  
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cabo de 6 cm de diâmetro, com tampa removível em poliestireno 

injetado, localizada no tampo vertical e garantia de 12 meses da 

entrega. 

151 Mesa para Reunião 

Especificação: Redonda ou oval, 10 lugares, Tampo MDP 25 mm 

revestimento melamínico, Saia MDP 15 mm revestimento 

melamínico, Acabamento das bordas Fita reta de 2 mm, Pés 

Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios, Fixação 

Parafusos e rodofix, Sapatas niveladoras cinza padrão ou azul. 

Médidas minimas 2,5x1,1m  

                

8  
Unidade  R$     1.605,17  

 R$                 

12.841,36  

152 Microfone Semiprofissional 

Especificação: Microfone • Tipo: semiprofissional de mão, com 

fio; • Impedancia: 350 OHMS; • Sensibilidade: Direcional, 

2,7MV/PA, 51,4 DB; • Estrutura Interna: Padrao Polar Cardioide. 

              

60  
Unidade  R$        531,18  

 R$                 

31.870,80  

153 Mouse USB 
Especificação: Mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), 

fonte compatível com o item 

              

24  
Unidade  R$     2.366,00  

 R$                 

56.784,00  

154 Nobreak 

Especificação: No break (para computador), com potência de 1 

kva, tensão bivolt, alarme audiovisual, 01 bateria interna selada e 

garantia mínima de 12 meses 

              

16  
Unidade  R$        653,33  

 R$                 

10.453,28  

155 Projetor Multimídia 

Tecnologia: 3LCD de 3 chips; Método de projeção: frontal / 

traseira / montada no teto; Resolução Nativa: Svga 800 x 600; 

Contraste: 15.000:1; Lcd Screen: 0,55 polegadas (D7); Saída de 

luz colorida: 3300 lumens; Brilho em branco - Saída de luz branca: 

3300 lumens; Razão de aspecto: 4:3; Resolução nativa: Svga; Tipo 

de lâmpada: 210 W Uhe; Duração da lâmpada: 10.000 horas (Eco) 

- 6.000 horas (Normal); Voltagem do suprimento de energia: 

Bivolt; Dimensões do produto: Largura: 30,2 cm Altura: 8,2 cm 

Profundidade:23,7 cm; Peso: 2,5 kg; Segurança: Trava de 

segurança; Temperatura de uso: 5º C a 35º C; Lente de projeção: 

Tipo Foco (Manual) – F – number: 1.44; Tamanho da Tela: 30” a 

350” (0,88 m – 10.44 m); Comprimento do foco: 16,7 mm; Razão 

de Zoom: 1 – 1.35 (digital zoom); Tampa de lente: Slide Lens 

Shutter; Número de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3. 

                

4  
Unidade  R$     2.978,13  

 R$                 

11.912,52  

156 Quadro Branco Magnético 
Especificação: Quadro branco/magnético com medidas: 2,0 x 

1,2m e com moldura em alumínio de 1,5 x 1,2m 

                

4  
Unidade  R$     2.978,13  

 R$                 

11.912,52  

157 Rack para TV 

Especificação: Suporte de parede articulado, compatível com a 

TV 50 polegadas LED/LCD, com os respectivos elementos que 

possibilitem a fixação em parede de alvenaria (buchas, parafusos, 

                

4  
Unidade  R$        483,30  

 R$                   

1.933,20  
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etc.). O suporte deve permitir a inclinação e rotação (3 

movimentos). 

158 Relógio de Parede 

Especificação: Relógio de parede, digital, LED, dígitos 

vermelhos, face simples, marcador hora e minuto, dimensões de 

comprimento entre 55 a 65 cm, altura entre 25 a 35 cm, mudança 

automática pré-programada da hora de Verão/Inverno, Garantia 

Mínima de 12 (doze) meses.  

              

12  
Unidade  R$        396,66  

 R$                   

4.759,92  

159 Smart TV de Led com 50" 

Especificação: Smart TV de Led com 50 polegadas. Resolução 4K (Ultra 

HD) com sistemas NTSC e PAL-M; Tamanho da tela: 50 polegadas; 
Resolução compatível com a qualidade de processadores Quad Core ou 

4K; Tecnologia LED; Plana; Colorida; Relação de aspecto: 16:9; Idioma 

do menu: Português. As caixas de som devem ser embutidas na TV; 

Potência mínima de 20 Watts RMS. No mínimo 3 (três) entradas HDMI; 
No mínimo 2 (duas) entradas USB; No mínimo 1 (uma) saída de áudio 

digital (óptico); No mínimo 1 (uma) entrada de rede LAN (Ethernet); No 

mínimo 1 (uma) entrada RF para TV aberta (digital e analógica); No 

mínimo 1 (uma) entrada VGA (para PC) ou que seja fornecido um 
adaptador de mídia HDMI para VGA; Acessórios: Para cada TV, 1 (um) 

controle remoto; Para cada TV, 1 (um) pedestal (base) que permita deixá-

lo em pé sem qualquer outro auxílio; Alimentação: compatível com 

127V; Deverá ser fornecido cabo de força, sem emendas, adequado à 
potência do equipamento, para ligação do equipamento à rede elétrica; 

TV tipo Smart: conexão Wi-Fi: a TV entregue deverá permitir o acesso à 

Internet sem o uso de um computador ou notebook, usando uma conexão 

Wi-Fi. A TV deverá possuir aplicativos que permitam acessar 
diretamente serviços da Internet. Estes aplicativos deverão estar 

instalados no equipamento ou disponíveis para download gratuito 

(através da própria TV) em lojas on-line do fabricante ou indicados pelo 

fabricante; Conexão Wi-Fi: A TV entregue deverá permitir o acesso Wi-
Fi.Garantia mínima de 12 meses. Referência: SAMSUNG ou equivalente. 

                

8  
Unidade  R$     3.466,35  

 R$                 

27.730,80  

160 Sofá 

Especificação: Sofá 2 lugares; Material da estrutura: Madeira 

Maciça Eucalipto, Enchimento do Assento: Espuma D23, Fibra 

Siliconada, Flocos de Espuma e Percinta Elastica, Enchimento do 

Encosto: Flocos de Espuma e Fibra Siliconada, Revestimento / 

Tecido: Velosuede bege ou cinza, Altura aproximada: 102 cm, 

Largura aproximada: 155 cm, Profundidade aproximada: 83 cm  

              

12  
Unidade  R$     2.783,33  

 R$                 

33.399,96  

SUBTOTAL DE MATERIAL PERMANENTE   R$            899.570,08  

TOTAL GERAL ESTIMADO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE R$  1.940.181,39 


