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“Sempre por ti lutaremos para levar-te a glória.” 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

O objeto desta é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES E DEMAIS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

2 - JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição de materiais de expediente é de suma importância para administração pública, haja 

vista, que a todo e quaisquer trabalhos desenvolvidos dentro de uma repartição pública necessita 

desses materiais para manter os trabalhos administrativos funcionando com maior eficiência e 

celeridade. A aquisição dos materiais de higiene e limpeza são imprescindíveis para que o ambiente de 

trabalho seja mantido em condições de higiene, evitando a proliferação de insetos indesejáveis, além 

de apresentar um ambiente agradável. A aquisição de utensílios de cozinha para equipar a copa e 

cozinha, também são importantíssimos, pois é neste local que são preparados as merendas escolares e 

refeições para diversos fins, sendo necessário que as manipuladoras de alimentos trabalhem com 

utensílios compatíveis com os alimentos que vão preparar e a aquisição de materiais descartáveis são 

necessários para o uso dos servidores e das pessoas que procuram atendimento nos prédios públicos, 

principalmente para se evitar qualquer propagação de doenças e existe o fato, também, que ao longo 

do ano, vários eventos, conferência e reuniões são realizados, sendo necessários à utilização deste 

materiais. Diante do exposto, justifica-se, a realização deste certame para aquisição dos materiais de 

expediente, materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha e materiais descartáveis para atender a 

Prefeitura Municipal de Colares e demais Secretarias, de maneira a manter os serviços públicos em 

pleno funcionamento.  

3 - FORMA DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

3.1. O Fornecimento do objeto será conforme a ordem de fornecimento, com entrega parcelada, 

conforme as exigências da Prefeitura e suas Secretarias, nos seguintes endereços: 

▪ Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação, (Prédio da Prefeitura Municipal de 

Colares) sito Tv. 16 de Novembro, s/n – bairro: Centro, Colares/PA 

▪ Secretaria Municipal de Saúde, sito Tv. 15 de Novembro, s/n – bairro: Centro, Colares/PA 

▪ Secretaria Municipal de Educação, sito Marechal Deodoro da Fonseca, s/n – bairro: 

Jangolandia, Colares/PA 
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▪ Secretaria Municipal de Assistência Social, sito Rua São Francisco, s/n - bairro: São 

Francisco, Colares/PA. 

3.2. No ato da entrega os produtos que serão contratados, serão vistoriados pelo fiscal designado pelo 

órgão contratante, que anotará em registro próprio qualquer ocorrência em desconformidade com o 

pedido da contratante. 

3.3. Os produtos deverão estar indicados na ordem de Fornecimento e de acordo com as especificações 

constantes neste termo. 

3.4. O fornecimento do objeto deverá ser autorizado expressamente pela autoridade competente do 

órgão contratante, através da Ordem de Fornecimento. 

4 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

4.1. A modalidade a ser escolhida deverá ser Pregão Eletrônico, preferencialmente para Registro de 

Preço, uma vez que a característica dessa modalidade é a maior celeridade em sua execução e a 

possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela Administração através da fase de lances. 

5 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE 

5.1. A quantidade que se pretende adquirir, é fixada de acordo com este Termo, conforme abaixo 

especificado: 

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QTD 

1 
ALMOFADA CARIMBO, material caixa plástico, material almofada esponja 

absorvente revestida de tecido, cor preto, tipo entintada, comprimento 12 cm, 

largura 9 cm.  

UNID 285 

2 
APONTADOR lápis, material: termoplástico, tipo: escolar, cor: variada, 

tamanho: médio, quantidade furos: 1, características adicionais: com depósito. 

Caixa c/ 12 unidades 

CX 83 

3 
BANDEJA DOCUMENTOS, material: acrílico, tipo: tripla, cor: fumê, 

comprimento: 390 mm, largura: 265 mm, características adicionais: retangular 
UNID 107 

4 
BORRACHA apagadora escrita, material: latex, comprimento: 25 mm, largura: 

35 mm, altura: 8 mm, cor: branca. Caixa c/ 12 unidades 
CX 453 

5 BLOCO ADESIVO 38 x 50 mm 200 fls. 4 cores. Pct c/4 bloco PCT 300 

6 
CADERNO, material: papel ofsete, material capa: capa dura, quantidade folhas: 

96 fl, comprimento: 210 mm, largura: 150 mm, características adicionais: espiral 

e folhas pautadas 

UNID 2000 

7 
CAIXA ARQUIVO – Caixa arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 

l x a): 41,0 x 18,0 x 30,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características 

adicionais: com trava 

UNID 582 

8 

CALCULADORA DE MESA com 12 dígitos, Visor: Cristal Líquido, 

porcentagem, 04 operações básicas, raiz, inversão de sinais, e duplo zero, 

correção dígito a dígito e memória, Alimentação: solar e pilha (pilha alcalina 

pequena AA), Medidas: 18,6 x 15,2 x 4 (CxLxA) cm.  

UNID 84 

9 

CANETA ESFEROGRÁFICA, com corpo sextavado, com orifício lateral para 

entrada de ar, corpo transparente, ponta com biqueira plástica e esfera de 

tugstênio para vazão de tinta de 0,7mm aproximadamente Tubo de carga com 

tamanho mínimo de 11cm de comprimento e 1,2cm de espessura. Tampa de 

biqueira de escrita e da parte superior da caneta na cor AZUL. (escrita grossa). 

Caixa com 50 unidades. Tipo BIC ou similar.  

CX 94 

10 

CANETA ESFEROGRÁFICA, com corpo sextavado, com orifício lateral para 

entrada de ar, corpo transparente, ponta com biqueira plástica e esfera de 

tugstênio para vazão de tinta de 0,7mm aproximadamente Tubo de carga com 

tamanho mínimo de 11cm de comprimento e 1,2cm de espessura. Tampa de 

CX 59 
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biqueira de escrita e da parte superior da caneta na cor VERMELHA. (escrita 

grossa). Caixa com 50 unidades. Tipo BIC ou similar.  

11 

CANETA ESFEROGRÁFICA, com corpo sextavado, com orifício lateral para 

entrada de ar, corpo transparente, ponta com biqueira plástica e esfera de 

tugstênio para vazão de tinta de 0,7mm aproximadamente Tubo de carga com 

tamanho mínimo de 11cm de comprimento e 1,2cm de espessura. Tampa de 

biqueira de escrita e da parte superior da caneta na cor PRETA. (escrita grossa). 

Caixa com 50 unidades. Tipo BIC ou similar.  

CX 83 

12 

CANETA MARCA TEXTO, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas 

possibilidades de largura do traço (fino de 2,5 mm e largo de 5,0 mm), ponta em 

polietileno, com opção de tinta: cores variadas, boa resistência a luz. 

Composição: resina termoplástica, tinta a base de corante orgânico e água. Cx 

c/12 unidades.  

CX 282 

13 
CANETA HIDROGRÁFICA, material: plástico, material ponta: feltro, espessura 

escrita: média, cor carga: azul, aplicação: quadro branco, características 

adicionais: diâmetro ponta: 4 mm. Caixa c/ 12 unidades. 

CX 42 

14 
CARIMBO, material corpo: plástico, material base: borracha, comprimento: 38 

mm, largura: 14 mm, tipo: automático, características adicionais: auto-entintado 
UNID 267 

15 
CARIMBO, material corpo: acrílico, material base: borracha, comprimento: 70 

mm, largura: 40 mm, tipo: automático, características adicionais: retrátil com 

mola 

UNID 70 

16 
CARIMBO, material corpo: metal, material base: metal, tipo: numerador, 

formato: retangular, características adicionais: auto-entintado, numerador 

automático,6 algarismos 

UNID 10 

17 
CLIPS Nº 2/0 - niquelado, de boa qualidade, caixinhas. resistente, caixa 

contendo 100 unidades, prazo de validade indeterminado.  
CX 458 

18 
CLIPS Nº 4/0 - niquelado, de boa qualidade, resistente, caixa contendo 100 

unidades, prazo de validade indeterminado.  
CX 500 

19 
CLIPS Nº 6/0 - niquelado, de boa qualidade, resistente, caixa contendo 50 

unidades, prazo de validade indeterminado.  
CX 400 

20 
CLIPS Nº 8/0 - niquelado, de boa qualidade, resistente, caixa contendo 50 

unidades, prazo de validade indeterminado.  
CX 508 

21 
COLA BRANCA, de uso escolar, lavável, atóxica. Composição: acetato de 

polivilina. Tubo de 90g. caixa com 12 unidades 
CX 244 

22 

COLA ISOPOR, composição: à base de borracha e solvente, cor: creme, 

styrofoam, espuma de poliuretano, lâ de vi, características adicionais: modificado 

com resinas tackficantes, secagem rápi, tipo: líquido. Tubo de 90 g. caixa c/ 12 

unidades 

CX 121 

23 
COLCHETE FIXAÇÃO, material: latão, tamanho: nº 08. Tipo bailarina. Caixa c/ 

100 unidades 
CX 259 

24 COLCHETE FIXAÇÃO, material: latão, tamanho: nº 10  Caixa c/ 100 unidades CX 150 

25 
COLCHETE FIXAÇÃO, material: chapa aço, tratamento superficial: latonado, 

referência: nº 12, tipo: bailarina.  Caixa c/ 100 unidades 
CX 150 

26 
COLCHETE FIXAÇÃO, material: aço, tratamento superficial: cromado, tipo 

bailarina tamanho: nº 14.  Caixa c/ 100 unidades 
CX 150 

27 
COLCHETE FIXAÇÃO, material: aço, tratamento superficial: latonado, tipo 

bailarina. Tamanho: nº 16.  Caixa c/ 100 unidades 
CX 220 

28 
CORRETIVO LÍQUIDO, à base de água, atóxico, lavável, de secagem rápida 

para aplicação em papel e similares, Composição: pigmentos brancos e resina 

acrílica, frasco com 18 ml. Caixa com 12 unidades.  

CX 162 

29 
CAPA ENCADERNAÇÃO, material: acetato, tipo: a4, cor: incolor, formato: 

210 x 297 mm, transmitância: transparente. Pct c/ 50 unidades 
PCT 30 

30 
CAPA ENCADERNAÇÃO, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: a4, 

formato: 210 x 297 mm, transmitância: transparente, características adicionais: 

térmica, CONTRA-CAPA preta, capacidade: 80 fl.  Pct c/ 50 unidades 

PCT 30 

31 
DISCO COMPACTO - CD,DVD, capacidade cd rom: 50 gb, tipo: regravável, 

características adicionais: pré-formatada, camada dupla, embalagem individual. 

Tubo de 50 unidade. 

TB 10 

32 
ENVELOPE, tipo saco, material kraft, gramatura 80g, tamanho A4 

(229x324mm), cor pardo, sem timbre.  
UNID 2465 

33 
ENVELOPE, material de papel, na cor: azul turquesa com janela em acetato para 

CD/DVD, dimensões aproximadas do produto fechado: 125x125mm,  
UNID 100 

34 
ESTILETE, tipo: estreito, espessura: 9 mm, material corpo: polipropileno, 

características adicionais: lâmina de aço carbono. Caixa c/ 12 unidades.  
CX 354 
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35 
ESTILETE tipo: largo, material corpo: emborrachado, comprimento: 152 mm, 

características adicionais: com trava de segurança. Caixa c/ 12 unidades 
CX 150 

36 
EXTRATOR GRAMPO, material: aço galvanizado, tipo: espátula, comprimento: 

150 mm, largura: 15 mm UNID. 190 

37 
FITA ADESIVA - material: fita de polipropileno com cola de borracha e resinas 

sintéticas, medindo aprox. 50 mm x 30 metros, transparente, apresentando 

garantia de qualidade, prazo de validade igual ou superior a 05 (cinco) anos.  

UNID. 522 

38 
FITA CREPE, p/ 48 mm x 50 m, tipo monoface, à base de solvente, borracha e 

resinas sintéticas.  
UNID. 472 

39 
FITA DUPLA FACE, material: Fita de Papel. medindo 48 mm x 30 m, à base de 

solvente, borracha e resinas sintéticas.  
UNID. 300 

40 
FITA GOMADA COM REFORÇO, Material: Papel Kraft natural com reforços 

de fios de poliéster e cola vegetal. Medida Padrão: 70 mm x 165 metros.  
UNID 250 

41 
FITA IMPRESSÃO MÁQUINA ESCREVER, material: polietileno un, largura: 

8 mm, comprimento: 165 m, aplicação: máquina eletrônica olivetti mod.praxis 

201,203,204, cor: preta, capacidade impressão: 55.000 

UNID 30 

42 
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6. Caixa com 5.000 unidades. Fabricado 

com arame de aço revestido, produto não perecível.  
CX 311 

43 

GRAMPEADOR de mesa capacidade mínima de 20 folhas, corpo plástico 

resistente (ABS), ajuste de profundidade, base para grampo em duas posições, na 

cor preta, base para fechamento do grampo, papel 75 g. embalagem com dados 

de identificação do produto e marca do fabricante.  

UNID 283 

44 
Grampo trilho encadernador, material: plástico, comprimento: 300 mm, tipo: 

garra, cor: branca. Caixa com 50 unidades. 
CX 100 

45 
LÁPIS PRETO n° 02, corpo em madeira, medindo aprox. 18 cm de 

comprimento, formato cilíndrico, fabricação nacional. Caixa com 144 unidades.  
CX 98 

46 
LIGA, cinta elástica, material: látex, forma: circular, largura: 2 mm, diâmetro: 6 

cm, cor: amarela, aplicação: organização material expediente. Pct c/100 

Unidades 

PCT 103 

47 
LIVRO ATA capa dura na cor preta, formato 297x210mm, com 100 folhas, 

papel off-set brancas, pautada e numeradas.  
UNID 145 

48 
LIVRO DE PONTO, capa dura na cor preta, formato 215mmx315mm, com 100 

folhas, papel off-set brancas, pautada e numeradas.  
UNID 2164 

49 
LIVRO P/ PROTOCOLO, papel off-set gramatura 54g/m², capa dura com folhas 

numeradas sequencialmente, formato 216x1,53mm, com 100 folhas.  
UNID 210 

50 
PAPEL ALMAÇO, caderno único com pauta e margem, formato: 200 mmx280 

mm, pacote com 400 folhas.  
PCT 215 

51 
PAPEL CARBONO, material: papel, aplicação: escrita manual, tipo: monoface, 

comprimento: 210 mm, largura: 148 mm, cor: preta. Caixa c/15 folhas 
CX 30 

52 
PAPEL A4: PAPEL PARA IMPRESSÃO, gramatura 75 g/m², medindo 210 mm 

x 297 mm, na cor branco, Pacote c/ 500 folhas.  
PCT .600 

53 
PAPEL FOTOGRÁFICO, tipo: comum, largura: 210 mm, comprimento: 297 

mm, uso: imprimir fotografia, gramatura: 165 g,m2, compatibilidade: impressora 

jato de tinta , laser. Caixa C/100 Fls. 

CX 100 

54 
PAPEL VERGÊ, especial, multiuso para impressão em jato de tinta, laser e 

fotocopiadora, material celulose vegetal, gramatura 85 g/m2, comprimento 297 

mm, largura 210 mm, formato A4,. Cor: madrepérola. Caixa c/ 50 folhas 

CX 355 

55 

PASTA AZ LOMBO LARGO. Pasta arquivo, material: papelão prensado com 

revestimento em polipropileno, tipo: az, largura: 285 mm, altura: 345 mm, 

lombada: 70 mm, cor: preta, características adicionais 3: ferragem alavanca metal 

niquelado, bolsa plástica Caixa c/ 12 unidades 

CX 464 

56 
PASTA CLASSIFICADORA, Pasta arquivo, material: pvc, tipo: classificadora, 

largura: 240 mm, altura: 330 mm, cor: incolor. Pacote c/10 unidades 
PCT 250 

57 
PASTA DOCUMENTO, Pasta arquivo, material: cartolina plastificada, tipo: 

documento, largura: 240 mm, altura: 345 mm, cor: preta, características 

adicionais: com aba e elástico, gramatura: 180 g,m2. Pacote com 10 unidades 

PCT. 1205 

58 

PASTA DOCUMENTO, Pasta arquivo, material: polipropileno, tipo: 

documento, largura: 240 mm, altura: 350 mm, cor: incolor, características 

adicionais: vincos dilatação no dorso até 25mm, com elástico, aplicação: arquivo 

de documento. Pacote com 10 unidades 

PCT 555 

59 
PASTA ARQUIVO, material: plástico, tipo: sanfonada, largura: 210 mm, altura: 

297 mm, características adicionais: índice alfabético az e 31 divisórias, 

aplicação: arquivo de documento. Pacote c/ 10 unidades 

PCT 150 

60 PASTA SUSPENSA, material: plástico, largura: 360 mm, altura: 240 mm, cor: PCT 150 
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azul, características adicionais: transparente e com visor, haste, cabide aplicação: 

arquivo de documento. Pacote c/ 10 unidades. Pacote c/ 10 unidades 

61 
PILHA, tamanho: palito, modelo: AAA, sistema eletroquímico: lithium, tensão 

nominal: 1,5 v. embalagem c/ 2 
UNID 370 

62 PILHA, modelo: AAA, sistema eletroquímico: alcalina. Embalagem c/2. UNID 370 

63 PINCEL ATÔMICO, material: plástico rígido, tipo ponta: feltro, tipo carga: 

recarregável, cor tinta: azul, características adicionais: ponta grossa retangular 

chanfrada. Caixa com 12 unidades.  

CX 162 

64 
PERCEVEJO, material: metal, tratamento superficial: latonado, tamanho: 2.  

Caixa c/100 
CX 60 

65 
PERFURADOR DE PAPEL, material: metal, tipo: mesa, capacidade perfuração: 

50 fl, funcionamento: manual, características adicionais: com marginador e 

aparador, quantidade furos: 2 unidades. 

UNID 232 

66 
PORTA-CANETA, material: acrílico, largura: 230 mm, altura: 100 mm, 

aplicação: escritório, características adicionais: com 3 divisões 
UNID 162 

67 
PRANCHETA: portátil, material: acrílico, comprimento: 330 mm, largura: 230 

mm, espessura: 4 mm, cor: fumê 
UNID 150 

68 
RÉGUA, comum, material: plástico reciclado, comprimento: 30 cm, graduação: 

milimetrada.  
UNID 393 

69 
RÉGUA, escritório, material: poliestireno, comprimento: 50 cm, graduação: 

centímetro, milímetro, cor: incolor 
UNID 220 

70 
Solução limpadora, aplicação: quadro branco, tipo: instantânea, aspecto físico: 

líquido, características adicionais: spray, capacidade: 60 ml. Embalagem com 5 

unidades. 

UNID 15 

71 
TESOURA MULTIUSO, material: aço inoxidável, material cabo: polietileno, 

comprimento: 21 cm 
UNID 265 

72 
TINTA PARA CARIMBO, cor: preta, componentes: base d'água, corante, 

solventes e aditivos, aspecto físico, Frasco de 30 ml, Caixa com 12 unidades 
CX 115 

73 
TINTA PARA CARIMBO, cor: preta, componentes: base óleo, aspecto físico: 

líquido, aplicação: numerador automático, Frasco de 30 ml, Caixa com 12 

unidades 

CX 20 

74 
TINTA PARA CARIMBO, cor: preta, componentes: base d'água, aspecto físico: 

líquido, aplicação: automático. 40 ml. Frasco de 30 ml, Caixa com 12 unidades 
CX 85 

 

 

MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QTD 

75 

ÁGUA SANITÁRIA base hipoclorito de sódio, concentração mínima de 2% de 

cloro ativo. Registrado na ANVISA. Embalagem plástica, contendo o nome do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Garrafa de 1 litro.  Caixa com 

12 unidades 

CX 1163 

76 

ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO, hidratado, 96º, Certificado INMETRO e Norma 

ABNT NBR 5991; Embalagem tipo frasco plástico contendo o nome do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade.  Embalagem: garra de 1litro, 

caixa com 12.  

CX 867 

77 
ÁLCCOL GEL. Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, 

características adicionais: gel, concentração: 70% Frasco de 500ml 
FR 2302 

78 

BALDE COM ESPREMEDOR (MOP), material balde: polipropileno, material 

espremedor: aço, material base: aço tubular, capacidade balde: 24 l, tipo 

espremedor: pressão vertical, diâmetro roda: 3 pol, comprimento: 58 cm, largura: 

43 cm, altura: 92 cm, peso caixa: 12,80 kg, volume caixa: 0,1661 m3, tratamento 

superficial: galvanização (espremedor e base), cor: azul, características 

adicionais: não aplicável. 

UNID 10 

79 
BALDE COM ESFREGÃO: Conjunto para limpeza, componentes: balde com 

esfregão vassoura e centrifugador em inox 
UNID 35 

80 
BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico, polietileno de alta densidade, 

resistência a impacto, paredes e fundos reforçados no encaixe da alça, c/ alça 

zincada em aço, c/capacidade aproximada de 5 litros.  

UNID 221 

81 
BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico, polietileno de alta densidade, 

resistência a impacto, paredes e fundos reforçados no encaixe da alça, c/ alça 

zincada em aço, c/capacidade aproximada de 10 litros.  

UNID 107 

82 BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico, polietileno de alta densidade, UNID 100 
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resistência a impacto, paredes e fundos reforçados no encaixe da alça, c/ alça 

zincada em aço, c/capacidade aproximada de 15 litros.  

83 
BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico, polietileno de alta densidade, 

resistência a impacto, paredes e fundos reforçados, grande c/ tampa c/ capacidade 

de aproximadamente 25 litros 

UNID 95 

84 
CESTO DE LIXO, formato cilíndrico, confeccionado em polipropileno telado, 

com tampa basculante, com identificação do produto e marca do fabricante com 

capacidade aproximada de 5 litros.  

UNID 100 

85 

CESTO DE LIXO, formato cilíndrico, confeccionado em polipropileno telado, 

com tampa basculante, medindo aproximadamente 24 cm x 30 cm, com 

identificação do produto e marca do fabricante com capacidade aproximada de 

14 litros.  

UNID 200 

86 

DESINFETANTE: Categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo clorato 

alquil. Benzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de 

eucalipto, essência, corante e outras substancia químicas permitidas, composição 

aromática lavanda, para limpeza geral e pesada e conservação de área, 

acondicionado em embalagem plástica, cx com 12 frascos de 1 litro.  

CX 1129 

87 
DESODORIZADOR SANITÁRIO, tipo Pedra Sanitária: forma arredondada, 

com suporte, fragrância variada, em consistência solida, composto de 

paradicorobenzeno, acondicionado em caixa com 12 unidades.  

CX 633 

88 

DETERGENTE LÍQUIDO, neutro ph 5,5 a 8,5, concentrado, inodoro, 

biodegradável, para lavagem de utensílios de copa e cozinha, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade, embalagem com 500 ml, caixa com 12.  

CX 759 

89 
ESCOVA DE VASOS SANITÁRIOS, para limpeza geral, material corpo: 

plástico, material cerdas: polipropileno, características adicionais: copo plástico, 

aplicação: vaso sanitário.  

UNID 223 

90 
ESCOVA PARA LIMPEZA, com cerdas 100% de polipropileno e base 100% de 

plástico com medida aproximada de 15 cm.  
UNID 449 

91 
ESCOVÃO: vassoura, material cerdas: piaçava, material cepa: madeira, 

comprimento cepa: 70 cm, características adicionais: com cabo rosqueado 
UNID 132 

92 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO, Composto de esponja 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: 100 mm, largura mínima: 50 mm. Pacote c/ 8 unidades. . 

PCT 2096 

93 

ESPONJA PARA LIMPEZA, material: espuma, fibra sintética, formato: 

retangular, abrasividade: alta, aplicação: limpeza geral, características adicionais: 

dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura 

mínima: 20 mm. Pacote c/ 3 unidades. Caixa c/ 25 unidades 

CX 530 

94 
FLANELA, material: 100% algodão, comprimento: 60 cm, largura: 30 cm, cor: 

amarela 
UNID 1142 

95 FÓSFORO, material corpo: madeira, tipo: curto. Pacote c/ 10 caixa. PCT 456 

96 
LIXEIRA, material: polipropileno, capacidade: 15 l, tipo: quadrada, cor: azul, 

características adicionais: com tampa e pedal, aplicação: coleta seletiva, 

impressão: com símbolo 

UNID 85 

97 

LUVA PARA LIMPEZA, em látex de borracha natural, com revestimento 

interno, reforçada, formato anatômico, com superfície externa de alta 

sensibilidade ao tato, antiderrapante, cor clara, lubrificada com pó bio-

absorvível. Tamanho MÉDIA. Contendo lote e data de fabricação e prazo de 

validade, estar em conformidade com as normas da  

ABNT NBR 13.393.  

PAR 286 

98 
PÁ DE LIXO, em polietileno medindo 300mm x 280mm x 125mm, cabo longo 

de madeira revestido com plástico medindo aproximadamente 150 cm. 
UNID 279 

99 
PANO DE LIMPEZA. Pano limpeza, material: 100% algodão, comprimento: 70 

cm, largura: 58 cm, características adicionais: alvejado, cor: branca, tipo: saco. 

Fardo c/ 12 unidades 

FD 2226 

100 
PAPEL HIGIÊNICO, material: celulose vegetal, largura: 10 cm, cor: extra 

branco, características adicionais: folha dupla sem perfume. Fardo 64 rolos 
FD 1688 

101 
RODO P/ LIMPEZA, cabo de plástico, base de plástico, medindo 40 cm, com 

duas lâminas de borracha. 
UNID 474 

102 
SABÃO EM BARRA, para limpezas diversas, contendo um kg cada barra, 

apresentado em caixa com 12 cada, rotulo com informações sobre o produto, 

fabricante, responsável técnico, registro no ministério da saúde ou Anvisa.  

CX 475 

103 SABÃO EM PÓ, Biodegradável para limpeza pesada, acondicionado em caixa UNID 6656 
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ou embalagem plástica com 500 g, rotulo com informações sobre o produto, 

fabricante, responsável técnico, registro no ministério da saúde ou Anvisa. 

104 

SABONETE LÍQUIDO, aspecto físico: líquido perfumado, acidez: ph neutro, 

aplicação: assepsia das mãos, composição: glicerina, aroma: lavanda Sabonete 

líquido, aspecto físico: líquido perfumado, acidez: ph neutro, aplicação: assepsia 

das mãos, composição: glicerina, aroma: lavanda. Galão de 3 litros. 

GL 2137 

105 

SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade: 50 l, cor: preta, largura: 53 cm, altura: 80 

cm, características adicionais: peça única, suporta 10kg, identificado, etiquetado, 

espessura: 0,10 mm, aplicação: coleta de lixo, material: polietileno alta 

densidade. Pacote c/ 10 unidades. Fardo c/ 25 pacotes. 

FD 5855 

106 
SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade: 100 l, cor: preta, aplicação: coleta de lixo, 

material: polietileno. Pacote de 05 unidades. Fardo c/50 pacotes 
FD 6760 

107 
SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade: 200 l, cor: preta, aplicação: coleta de lixo, 

material: polietileno. Pacote de 20 unidades. Fardo c/100 pacotes 
FD 3200 

108 
TAPETE banheiro, material: 90% algodão e 10% poliéster, largura: 45 cm, 

comprimento: 80 cm 
UNID 32 

109 
VASSOURA DE PIAÇAVA, material cepa: chapa de aço, comprimento cepa: 21 

cm, características adicionais: com cabo madeira. 
UNID 3625 

 

COPA E COZINHA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QTD 

110 
AVENTAL emborrachado para proteger roupas durante o preparo de alimentos 

com aproximadamente 1,10cm de altura e 63cm de largura. Confeccionado em 

material de fácil limpeza. 

UNID 130 

111 
BACIA PLÁSTICA, com capacidade para 30 litros. Deve apresentar resistência 

compatível com o volume a comportar o uso a que se destina.   
UNID 133 

112 
CALDEIRÃO, material: aço inoxidável, capacidade: 9 l, características 

adicionais: fundo triplo e tampa em aço inox, diâmetro: 24 cm, formato: 

cilíndrico 

UNID 47 

113 
CALDEIRÃO, material: aço inoxidável, capacidade: 58 l, características 

adicionais: com tampa 
UNID 35 

114 
CALDEIRÃO, material: alumínio fundido, capacidade: 95 l, características 

adicionais: com tampa e alça em alumínio 
UNID 30 

115 
CHALEIRA, material: alumínio, capacidade: 2 l, material cabo: 

baquelite, características adicionais: com tampa 
UNID 12 

116 
CONCHA, Concha, material corpo: aço inoxidável, material cabo: policarbonato 

injetado, capacidade: 177 ml, comprimento: 38 cm 
UNID 37 

117 
COPO, material: plástico resistente, capacidade: 300 ml, características 

adicionais: azul 
UNID 200 

118 
COADOR DE CAFÉ comum, em tecido filtrante feltro ou flanela, cor branca 

medidas aproximadas  
UNID 671 

119 
DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, material: acrílico, cor: incolor, 

transmitância: transparente, uso: copos descartáveis, capacidade copo: 200 ml 
UNID 30 

120 
ESCORREDOR LOUÇA, material: aço inoxidável, capacidade: 20 pratos, 

características adicionais: compartimento talheres, xícaras, copos e diversos 
UNID 30 

121 
FACA GRANDE reta pra corte de carne, com 30cm aproximadamente, 

confeccionada em aço inoxidável (lâmina) e cabo confeccionado em 

polipropileno. 

UNID 86 

122 
FAQUEIRO, material embalagem: papelão, material talheres: aço inoxidável, 

material cabo: aço inoxidável, quantidade facas: 6 un, quantidade garfos: 6 un, 

quantidade colheres: 6 un, quantidade colheres café: 6 un 

UNID 30 

123 
GARRAFA TÉRMICA com capacidade para 1 litro com tampa e alça de (rosca), 

de boa qualidade, a a garantia deverá ser igual ou superior a um (01) ano. 
UNID 106 

124 
GUARDANAPO EM TECIDO, tipo tecido: 100% algodão, comprimento: 45 

cm, largura: 65 cm, características adicionais: felpudo 
UNID 714 

125 
PANELA PRESSÃO, material: alumínio polido, capacidade: 7 l, material cabo: 

baquelite, características adicionais: com alça 
UNID 22 

126 
PANELA PRESSÃO, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características 

adicionais: tampa com sistema de fechamento externo 
UNID 25 

127 
PANELA PRESSÃO, material: alumínio polido, capacidade: 15 l, material cabo: 

baquelite, sistema segurança: válvula segurança, características adicionais: com 

alça 

UNID 10 
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128 
PORTA DETERGENTE: Porta sabão, detergente e esponja, material: 

plástico resistente, aplicação: pia de cozinha 
UNID 20 

129 
PRATO, material: vidro, aplicação: refeição, tamanho: não aplicável, 

características adicionais: fundo. Pacote com 10 unidades 
PCT 50 

130 
TÁBUA PARA CORTAR, carne/legumes, em plástico, medindo 30x40x1cm na 

cor branca. 
UNID 66 

131 
TOALHA mesa, material: algodão e poliéster, formato: retangular, comprimento: 

2,20 m, largura: 1,60 m, características adicionais: borda embainhada (mínimo 

42% algodão)., cor: branca 

UNID 20 

132 
TOALHA MESA, material: oxford, formato: quadrada, comprimento: 1,20 m, 

largura: 1,20 m, cor: azul, acabamento barramento: bainha virada 
UNID 50 

133 
XÍCARA, material: louça, cor: azul, capacidade: 50 ml, características 

adicionais: com pires. Caixa/ 12 unidades 
CX 25 

134 
XÍCARA, material: vidro, tipo: chá, cor: branca, capacidade: 200 ml, 

características adicionais: com pires. Caixa c/ 12 unidades. 
CX 25 

 

MATERIAIS DESCARTÁVEIS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QTD 

135 
COLHER DESCARTÁVEL, material: poliestireno, aplicação: sobremesa. Caixa 

c/ 1000 unidades 
CX 47 

136 
COPO DESCARTÁVEL, material: polipropileno, capacidade: 200 ml, aplicação: 

líquidos frios e quentes, características adicionais: atóxico, de acordo c, norma 

ABNT, NBR 14865, cor: branco. Pacote c/ 100 unidades. Caixa c/50 pacotes 

CX 51 

137 
COPO DESCARTÁVEL, material: poliestireno, capacidade: 50 ml, aplicação: 

café, características adicionais: atóxico, de acordo c, norma ABNT, NBR 14865, 

cor: branco. Pacote c/ 100 unidades. Caixa c/50 unidades. 

CX 51 

138 
MÁSCARA CIRÚRGICA, tipo: não tecido,3 camadas, pregas horizontais, 

atóxica, tipo fixação: com elástico, características adicionais: hipoalergênica, tipo 

uso: descartável apresentação: . Caixa c/ 50 unidades  

CX 1110 

139 

TOALHA DE PAPEL, material: 100% fibras celulósicas, tipo folha: dupla 

picotada, comprimento: 28 cm, largura: 42 cm, características adicionais: alto 

poder de absorção, gramatura mínima 110 g,m2, aplicação: limpeza em geral. 

Pacote c/ 2 rolos.  

PCT 2590 

140 
GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 23x23 cm. Guardanapo de papel, 

largura: 33,50 cm, comprimento: 33,50 cm, cor: branca, tipo folhas: dupla, 

características adicionais: extra macio. Pacote c/ 50 unidades. Caixa c/50 pacotes 

CX 211 

141 
PRATO, material: plástico, aplicação: refeição, características adicionais: 

descartável, diâmetro: 21 cm, cor: branca. Caixa c/ 1000 unidades 
CX 21 

142 

TOUCA, material: não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda 

volta, cor: sem cor, gramatura: cerca de 30 gm2, tamanho: único, tipo uso: 

descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. 

Embalagem c/ 100 unidades  

UND 706 

 

 

5.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se 

fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estabelecida. 

 

6 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  

6.1. O fornecimento do objeto licitado será de até 10 (dez) dias a partir da solicitação da Secretaria 

Contratante, através da emissão de Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho e a entrega deverá ser 

efetuada no município de Colares - PA, nos dias uteis, horário e Local especificado pela mesma.  

 

7 - FORMA DE PAGAMENTO 
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7.1.  Pelo fornecimento do objeto a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 30 dias após 

a entrega acompanhados de Nota Fiscal em Nome da Prefeitura Municipal de Colares. 

7.2. O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária diretamente na 

conta da empresa contratada, vedada transferências para outras contas. 

7.3. O pagamento será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro 

do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de: Certidão de Quitação de Tributos 

Federais; Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, incluindo as contribuições sociais, expedida 

pela Receita Federal; Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal 

e Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber; 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, 

Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (Lei n°12.440/11). 

 

8 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

8.1 - Compete à Contratada: 

a) Fornecer o objeto de acordo com as condições e prazos propostos e de acordo com legislação 

especifica vigente do objeto; 

b) Providenciar a correção das deficiências, apontadas pelo setor competente do Contratante; 

c) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, 

do artigo 55, da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

d) Prazo para sanar os óbices, compreendendo reparos e substituições dos materiais, obrigando-se a 

reposição em perfeito estado de uso, que será no máximo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a 

partir da solicitação efetuada;  

e) Disponibilização e fornecimento de todos os meios necessários ao saneamento dos óbices ocorridos;  

g) Responsabilizar-se pelas garantias do objeto da licitação, dentro dos padrões de certificação de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor;  

h) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;    

j) Assegurar a troca dos produtos que apresentarem deficiência. 

8.2 - Compete à Contratante: 

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 

condições estabelecidas;  

b) Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, aos requisitos mínimos constantes neste 

instrumento; 
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c) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado 

para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;  

d) Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega 

dos produtos dentro das especificações, quantidades e unidades, estabelecidas neste instrumento;  

e) Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 

objeto deste termo a serem recebidos;  

f) Notificar a empresa, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades, na entrega, constantes no 

produto, objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

 

Colares (PA), 06 de outubro de 2021. 

 

 

 

RONALDO MIRANDA DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração 

Decreto nº 005/2021 - 01 de janeiro de 2021 
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