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Termos Aditivos

1º TERMO ADITVO DE CONTRATO Nº 0111/2021
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, ESTADO DA BAHIA através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOFILÂNDIA,
Pessoa Jurídica de direto público inscrita no CNPJ 12.404.015/0001-02, com sede na praça Lomanto Junior, s/n, Centro,
Teofilândia-Ba, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. Felicia Maria Macedo Araujo, Portador do
CPF nº 812.490.985-72 e RG nº 76738434 SSP/BA e por seu Prefeito Municipal, Sr. Higo Moura Medeiros, brasileiro,
residente à Tv. 02 José Clemente nº 10, Bairro Centro, Teofilândia - Ba, RG nº 095001023-85, e CPF nº 005.390.835-00
doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa F Q COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI inscrita no
CNPJ nº 11.789.271/0001-94, com endereço no Povoado de Socavão nº 18 – zona rural - Teofilândia – BA – CEP
48.770.000 neste ato representado pela sua proprietária a srª. Maria Jose Firmo Queiroz, portador do RG nº 00190184280
SSP/BA e CPF nº 173.550.015.15 doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE
VALOR, conforme disposições constantes do contrato nº 0111/2021, oriundo do processo de licitação CONVITE sob nº
005/2021, e do Art. 65, constante da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, e as
cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO é o acréscimo de R$ 10.953,17 perfazendo 22,59% no valor inicialmente
contratado conforme planilha de itens em anexo a este aditivo.
II – Presente TERMO ADITIVO se faz necessário para garantir a limpeza e higienização dos prédios públicos pertencentes
ao sistema de saúde pública municipal conforme solicitação da Secretarias Municipais de Saúde os quais são utilizadas
diariamente nas demandas da citada secretaria, conforme previsão constante da clausula 5ª do contrato e no artigo 65, I
letra b da lei 8.666/93, conforme itens a anexo a esse aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
Unidade Gestora:
Sec. De Saúde

Fonte:
2053
2054
2056
2099

Atividade:
02
14
02
14

Elemento de despesa:
33.90.30

Valor
10.953,17

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original firmado em 09/03/2021.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Teofilândia - Bahia,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 02 vias de iguais, teor e forma.
Teofilândia - Bahia, 25 de Agosto de 2021
HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA – CONTRATANTE
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FELICIA MARIA MACEDO ARAUJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - CONTRATANTE

_____________________________________
F Q COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
MARIA JOSE FIRMO QUEIROZ – CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01 - __________________________________________________________________
Nome:
CPF nº:
02 - __________________________________________________________________
Nome:
CPF nº:
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ANEXO – ITENS ADITADOS
Material de limpeza e higiene pessoal
ITEM
1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

ESPECIFICAÇÃO
AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plastica contendo 01 litro,
com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade, nao inferior a 06 meses, lote, responsável
técnico e registro no Ministerio da Saude ou notificação na anvisa
Álcool em gel, com no minimo 70º , 62,4º INPM composição: álcool etílico
hidratado, espessante, neutralizante, desnaturante e água; forma líquida
gelatinosa, isento de perfume; odor característico de álcool; apresentação
em frasco com no mínimo 500g, data de fabricação, nº do lote e validade
expressos na embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses, a
partir da data de fabricação registro no Ministerio da Saude ou notificado na
ANVISA
ALCOOL etilico hidratado a minimo 70% recomendado para limpeza
domestica. CertificadoINMETRO
e Norma ABNT NBR 5991.
Embalagem:plástica de 1 litro, contendo o nome do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Apresentar Ficha deInformações de
Segurança de Produto Químico – FISPQ, com data de revisão não
inferior ao ano de 2015. Emconformidade com ABNT NBR 14725- 4:2014.
JUNTOA PROPOSTA
CERA LÍQUIDA - incolor (para piso), 750ml. Composição: cera de
carnauba, parafia, emulsificantes, agente formador de filme, tensoativo
aniônico, alcalinizante, atenauador de espuma, conservantes. Contendo o
nome do fabricante, data de fabricação, lote. Prazo de validade,
responsável técnico, registro no Ministério da Saúde ou notificação da
ANVISA.
COADOR DE CAFÉ - em acrílico e saco tecido de algodão, branco
alvejado, acondicionado em embalagem plástica transparentes, com
identificação do fabricante. Tamanho G
COADOR DE CAFÉ - em acrílico e saco tecido de algodão, branco
alvejado, acondicionado em embalagem plástica transparentes, com
identificação do fabricante. Tamanho P
DESINFETANTE, liquido, fragrancia variadas, com acao bactericida e
germicida, para limpeza, uso geral. Embalagem com 02 litros. Rotulagem
contendo; no minimo; nome, composição: cloreto de Alquil Dimetil Benzil
Amônio, Cloreto de Didecil Dimentilamonia, Fragancia, opacificante,
sequestrante, conservantes, emulsionante, acidificante e água, principios
ativo> cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de didecil
dimetilamonia, não superior a 0,40% e conteudo do produto, data de
fabricacao, validade, nome ou marca e CNPJ do fabricante, responsável
técnico, registro no ministerio da saúde ou notificacao na ANVISA.
Pedra Sanitária, Aspecto físico: tablete sólido. Aplicação: para vaso
sanitário. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote, validade , número de registro
no Ministério da Saúde ou notificação na anvisa
DESODORIZADOR de ambiente (spray), fragrância agradável,
embalagem de 360 ml. Composição: Emulsificante, antioxidante, fragancia,
veículo e propelentes. Produto com autorização no ministerio da Saúde ou
Notificação na ANVISA.
DETERGENTE liquido, neutro ou clear, com excelente acao
desengordurante biodegradavel. Composição: Tensoativos anionicos,
neutralizantes, coadjuvante, espessante, sequestrante, isotiazolinonas,
corante, fragancia e agua. Componentes ativos: Lauril éter sulfato de sodio

QTD
30

VL UNIT
2,00

VL TOTAL
60,00

30

14,00

420,00

30

6,50

195,00

15

3,80

57,00

3

1,50

4,50

1

1,50

1,50

60

6,10

366,00

30

2,30

69,00

6

12,00

72,00

60

2,30

138,00
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11

12

13
14

15

16

17

18
19

20

21

22

e linear alqui benzeno sulfonato de sodio. Dermatologicamente testado,
data de fabricação, prazo de validade, lote, responsável técnico, registro no
Ministerio da Saúde ou notificação na ANVISA.
ESPONJA, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em
material abrasivo, dimensoes minimas de 109 mm(comprimento) x 72
mm(largura) x 20 mm(espessura). Composição: espuda de poliuretano,
fibra sintetica e abrasivo. Rotulagem contendo; no minimo; nome e
dimensoes do produto, nome ou marca e CNPJ do fabricante.
ESPONJA, para limpeza, em la de aço carbono. Embalagem pacote com 8
unidades, peso liquido minimo de 60 g. Rotulagem contendo; no minimo;
quantidade, peso, data de fabricacao e validade do produto; nome ou marca
e CNPJ do fabricante.
FOSFORO, contendo no minimo 40 palitos. Composição: fósforo, clorato de
potassio eaglutinantes. Embalagem: pacote com 10 caixas. Inseticida em spray. Características da embalagem: possuir válvula de
segurança, fórmula com água, inodoro, multi inseticida, inclusive para o
mosquito da dengue, não conter CFC. Ingredientes Ativo: imiprotina
0,020%, permetrina 0,050%, esbiotrina 0,100%. Composição: ingredientes
ativos, solvente, antioxidante, emulsificante, veiculo e propelentes.
Apresentar informações complementares no caso de intoxicação. Frasco
com no mínimo 300ml. Prazo de validade não inferior a 18 meses, a partir
da entrega. Autorização de funcionamento e registro no Ministerio da
Saúde.ou notificação anvisa
Limpa Alumínio. De uso doméstico com ação para limpeza de alumínios,
embalagem de plástico de 500ml. Composição: tensoativos anionicos,
biodegradavel, tensoativos anfonteros, corante, preservantes, espessantes
e água. Componentes ativo: acido dodecil benzeno sulfonico, conter
tensoativo biodegradavel. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, fabricação, validade e lote.
Responsavel técnico, autorização de funcionamento , registro no Ministerio
da Saude ou Notificação na ANVISA.
LIMPA, vidro liquido . Composição: Lauril, éter, sulfato de sódio, corante,
solvente, água. Embalagem plástica com 500 ml. Dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro ou Notificação na ANVISA /MS.
LIMPA, vidro liquido com gatilho. Composição: Lauril, éter, sulfato de
sódio, corante, solvente, água. Embalagem plástica com 500 ml. Dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro ou Notificação na ANVISA /MS.
PAPEL HIGIÊNICO, folha simples picotada, em rolo, na cor branca,
dimensões 30mx10cm. Embalagem c/ 16x4 unidades. 100% Celulose
virgem . Apresentar amostra no certame
PAPEL HIGIÊNICO, Papel higiênico folha duplas em rolo não reciclado, alta
absorção na cor branca, neutro, macio, dimensões 30m x 10cm. A
embalagem deverá conter a marca do fabricante, testado
dermatologicamente, selo de certificado ISO 9001, com 16 rolos.
Apresentar amostra no certame
PAPEL, toalha, em rolo, folha dupla absorvente, picotada, composição
100% celulose virgem, dimensoes 20,5x 20 cm cada , com variacao de ate
+/- 1 cm Apresentacao: embalagem com 02 rolos, contendo no minimo 50
toalhas cada rolo, com dados de identificacao do produto e do fabricante.
Apresentar amostra no certame
PAPEL, toalha, interfolhado, Cor Branca, ou creme : Folha Simples alta
qualidade – gofrado, com dimensões mínimas 22cm x 20,5 cm cada .
Embalagem contendo 1000 grama apresentando o nome do fabricante.
Apresentar amostra no certame
PRENDEDOR, de roupa, em madeira. Embalagem com 12 unidades, com
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

8

1,00

8,00

8

1,35

10,80

8

2,50

20,00

9

10,50

94,50

8

1,90

15,20

8

3,00

24,00

8

8,75

70,00

19

45,00

855,00

10

75,00

750,00

20

54,00

1.080,00

15

10,00

150,00

6

1,75

10,50
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SABAO em barra, de coco, a base de oleo de coco. Embalagem: pacote
contendo 05 unidade de 200g cada. Composição: Sabão de acidos graxos
de coco/Babaçu, sabão de acidos graxos de sebo, sabao acidos graxos de
soja, coadjuvante, glicerina, gente anti-redepositante, corante, fragancia e
água. Com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade, Informar Tecnico responsavel, registro no
Ministerio da Saude ou Notificação na Anvisa.
SABAO, em barra, multi-uso, para limpeza em geral, biodegradavel.
Embalagem: pacote contendo 5 unidades de 200g, com nome dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade, registro ou notificacao na Anvisa/Ministerio da Saude.
SABAO, em po, contendo na composicao tensoativo anionico, coadjuvante,
tamponantes, sinergista, corantes, fragancia, braqueador optico, carga e
água. contendo alquil benzeno sulfonato de sódio. Embalagem: caixa ou
sachê com 500g, com dados do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade. O produto devera ter registro Ministerio da Saude ou notificação
na Anvisa.
LIMPADOR MULTIUSO Para limpeza de cozinha , Banheiro , plasticos e
superficie e ETC embalagem 500ml. Composição ácido linear
alquibenzeno fsulfonico, alcalinizante, coadjuvante, conservante, fragancia
e agua. Componente Ativo: ácido linear alquilbenzeno sulfonico.
Autorização de funcionamento , registro no Ministerio da Saude ou
Notificação na Anvisa.

6

11,00

66,00

6

10,00

60,00

15

3,30

49,50

15

3,50

52,50

4.699,00
LOTE 2
ITEM
ESPECIFICAÇÃO

VL UNIT

VL TOTAL

1

4,32

133,92

2

ADITIVO
N1
COPO, para agua, descartavel, em plastico, capacidade 200ml, com 31
poliestireno, atóxico, termoplastica destinada ao consumo de bebidas, cor
branca, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento)
do copo devera ser igual ou superior a 170 gramas. Deve estar gravado em
alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de
material reciclavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes
/ Anvisa. Embalagem em manga/pacote inviolavel, com 100 unidades,
contendo dados de identificacao do produto, marca e informacoes sobre o
fabricante e data de fabricação.
Tampa para copo descartável 200ml contendo no minimo 50 tampas
50

3,25

162,50

3

Tampa para copo descartável 300ml contendo n minimo 50 tampas

50

3,25

162,50

4

Tampa para copo descartável 500ml contendo no minimo 50 tampas

10

3,25

32,50

5

COPO, para agua, descartavel, em plastico, capacidade 500 ml, com 31
poliestireno, atóxico, termoplastica destinada ao consumo de bebidas, cor
branca, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento)
do copo devera ser igual ou superior a 170 gramas. Deve estar gravado em
alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de
material reciclavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes
/ Anvisa. Embalagem em manga/pacote inviolavel, com 100 unidades,
contendo dados de identificacao do produto, marca e informacoes sobre o
fabricante e data de fabricação.
COPO, para agua, descartavel, em plastico, capacidade 300 ml, com 31
poliestireno, atóxico, termoplastica destinada ao consumo de bebidas, cor
branca, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento)
do copo devera ser igual ou superior a 170 gramas. Deve estar gravado em
alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de

7,50

232,50

7,00

217,00

6
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7

8

material reciclavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes
/ Anvisa. Embalagem em manga/pacote inviolavel, com 100 unidades,
contendo dados de identificacao do produto, marca e informacoes sobre o
fabricante e data de fabricação.
COPO, para cafe, descartavel, em plastico, capacidade 50ml, com 31
poliestireno, atóxico, indicado para chá, café, etc, cor branca, isento de:
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas
afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser
igual ou superior a 65 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca
ou identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de material reciclavel,
de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes / Anvisa.
Embalagem em manga/pacote inviolavel, contendo 100 unidades, contendo
dados de identificacao do produto, marca e informacoes do fabricante, data
de fabricação, selo do INMETRO e certificado ISO 9001, 2008.
Papel alumínio - rolo 7,5m x 30cm de largura
10

1,90

58,90

2,50

25,00

10

3,80

38,00

60

3,30

198,00

60

3,30

198,00

60

1,05

63,00

3

164,00

492,00

3

36,00

108,00

31

1,50

46,50

31

1,95

60,45

31

2,50

77,50

31

0,90

27,90

19

PAPEL FILME, material em pvc. Composição: Resina plástica (cloreto de
polivinila-PVC), e plastificantes a base de oleos vegetais. Comprimento
Mínimo de 30m por 28 cm de largura em rolo para aplicação doméstica. De
acordo com a Resolução da Anvisa RDC Nº 17 (17/03/2008).
Colher Descartável, em polipropileno, branco, atóxico, para refeição, Cor:
Branco ou Cristal, embalagem 50 UND.
Garfo Descatável, em polipropileno, branco, atóxico, para refeição, Cor:
Branco ou Cristal, embalagem 50 UND.
GUARDANAPO, de papel, folha simples, com 4 dobras, na cor branca,
dimensões mínimas de 21 x 23 cm, em papel não reciclado, isento de
contaminantes, absorvente com 100% fibra celulósica virgem, sem odor e
com textura com relevo sensível ao tato (gofrado). Embalagem: pacote com
50 unidades, com dados do fabricante.
Marmita Descartável Térmica c/3 divisórias. Marmitex retangular com 3
divisões fechamento manual de alumínio com tampa de papelão. Caixa com
100 unidades.
Marmita Descartável Termica Redonda. Marmitex retangular com
fechamento manual de alumínio com tampa de papelão com capacidade
para 850ml. Caixa com 100 unidades.
PRATO em plástico, descartável, diâmeto 15cm, com variação +/- 1cm.
Embalagem: pacote com 10 unidades, com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
PRATO em plástico, descartável, diâmeto 18cm, com variação +/- 1cm.
Embalagem: pacote com 10 unidades, com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
PRATO em plástico, descartável, diâmeto 21cm, com variação +/- 1cm.
Embalagem: pacote com 10 unidades, com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
Palito de dente :Caixa de palitos de dente, com 100 unidades. Palito com
aproximadamente 8cm de comprimento
Saco de lixo, 20 litros, preto, 50x53x0,004cm, pct c/100 unidades.

5

16,00

80,00

20

Saco de lixo, 40 litros, preto, 60x60x0,004cm, pct c/100 unidades.

5

17,50

87,50

21

Saco de lixo, 60 litros, preto, 58x76x0,004cm, pct c/100 unidades.

5

19,50

97,50

22

Saco de lixo, 200 litros, pct c/ 100 unidades

3

39,00

117,00

23

Saco de lixo, 100 litros, preto, 75x95x0,004cm, pct c/100 unidades.

3

63,70

191,10

24

Bobina de saco plástico, picotada, com capacidade para 5 litros.

2

17,00

34,00

25

Bobina de saco plástico, picotada, com capacidade para 10 litros.

2

17,00

34,00

26

Bobina de saco plástico, picotada, com capacidade para 15 litros.

2

17,00

34,00

9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
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27

Bobina de saco plástico, picotada, com capacidade para 30 litros.

2

17,00

34,00

28

Sacola plástica RECICLADA tipo camiseta, na cor branca ou parda, TAM
40cm x 60cm, resistente, fabricada em polietileno de alta densidade.
Sacola plástica RECICLADA tipo camiseta, na cor branca, TAM 80cm x
100cm, resistente, fabricada em polietileno de alta densidade.
Sacola plástica virgem tipo camiseta, na cor branca, TAM 60cm x 80cm,
resistente, fabricada em polietileno de alta densidade.
Sacola plástica virgem tipo camiseta, na cor branca, TAM 80cm x 100cm,
resistente, fabricada em polietileno de alta densidade.
Touca descartável, com elástico, hipoalergênica, pacote com 100
unidades.
Aventais frente única, na cor branca, impermeáveis, de napa, com trama
reforçada, comprimento de 90 cm e de largura 70 cm, com debrum nas
laterais.
Luvas de borracha, material látex natural, tamanhos, P, M e G, cor
amarela, verde ou azul, características adicionais interior 100% algodão e
antiderrapante, uso doméstico
FLANELA, para limpeza, de algodão, bordas overloqueadas em linhas de
algodão, dimensões 39x59 cm, com variação de até -2 cm. Rotulagem
contento no minimo dimensões do produto, nome ou marca e CNPJ do
fabricante.
PANO de chão tipo saco, ecologico, alvejado, 100% algodão, bordas com
acabamento em overlock, dimensões 70x40 cm e peso 100g, com variação
de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
PANO, de prato, aberto, 100% algodão, alvejado, sem estampa, bordas
com acabamento em overlock, alta absorção, dimensões 70x50 cm e peso
70g, com variação de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.

2

9,00

18,00

2

9,00

18,00

2

16,00

32,00

3

16,00

48,00

10

28,00

280,00

16

14,00

224,00

16

6,50

104,00

16

1,90

30,40

16

5,00

80,00

16

3,25

52,00

29
30
31
32
33
34
35

36

37

3.929,67
LOTE 3
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1

Bacia, material plástico: Fabricado em polietileno, capacidade de 12LT

ADITIVO
N1
3

9,00

27,00

2

Bacia, material plástico: Fabricado em polietileno, capacidade de 36,3 lts.

3

18,00

54,00

3

Bacia, material plástico: Fabricado em polietileno, capacidade de 7LT.

3

6,50

19,50

4

BACIA, plastica, resistente a alto impacto, capacidade de 50lts.

3

40,00

120,00

5

9,00

27,00

6

BALDE DE PLASTICO, Polipropileno de alta densidade (PEAD), alta 3
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, alça em aço 1010/20
zincado, plástico resistente, capacidade de 10 litros
Faca 8 polegadas lâmina em inox cabo em policarbonato
3

9,00

27,00

7

Colher de pau tamanho minimo 44 cm

3

6,00

18,00

8

Colher de pau tamanho minimo 60 cm

3

13,85

41,55

9

Garrafa térmica de mesa – 1 litro, corpo plástico; ampola de vidro; sistema 3
de pressão, na cor azul ou preta
Tabua de cortes, polietileno 35x45 cm
3

38,00

114,00

12,00

36,00

PENEIRA PLÁSTICA EM MALHA FINA (POLIESTÉR), CABO 3
RESISTENTE, COM GANCHO PARA APOIO , COM MEDIDA DE
APROXIMADAMENTE 19 CM DIÂMETRO
BALDE DE PLASTICO COM TAMPA, Polipropileno de alta densidade 3
(PEAD), alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, alça
embutida, capacidade de 100 litros.

5,00

15,00

60,00

180,00

10
11
12

VL UNIT

VL TOTAL
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13
14
15
16

17
18
19

BALDE plastico, em polietileno de alta densidade, resistente a impacto, 3
paredes e fundo reforcados, alca em aco zincado, capacidade 20 litros
BALDE, de plástico com espremedor mopinho min 12 litros
3

15,00

45,00

36,75

110,25

Jarra Plástica com Tampa capacidade 2 Litros fabricado em plástico Bpa
Free, completamente atóxico, ideal para armazenar água, sucos e outras
substancias liquida
Mop Completo (Conjunto de Mop úmido) O conjunto de mop úmido é
composto por: haste, refil, cabo e balde. REFIL: de microfibra ou algodão
de secagem rápida. CABO EXTENSOR: Em alumínio. Balde (Recipiente):
resistente com capacidade 12 Litros.
KIT MERENDA ESCOLAR- Contendo 3 peças : uma Caneca no minimo
200 ml , um Prato com no minimo 21 cm de diametro e uma Colher com
n minimo 16 cm aproximadamento 10 ml , em polipropileno, material
Bandeija em plastico polietileno tamanho aproximadamente 40 cm cor
bege
REFIL: de microfibra ou algodão de secagem rápida.

3

12,00

36,00

3

45,00

135,00

0

6,00

0,00

3

9,00

27,00

3

10,50

31,50
1.063,80

LOTE 4
ITEM
ESPECIFICAÇÃO

VL UNIT

VL TOTAL

1

ADITIVO
N1
Colônia infantil, produto aprovado dermatologicamente, com formulação 2
suave, sem álcool ou corante, embalagem de polietileno, com tampa
dosadora, cx 12x 100 ml ou produto similar.
Condicionador infantil, com atestado Oftalmo e Dermatologicamente que 2
protege o cabelo, desembaraçando os fios e deixando um delicado perfume.
Fórmula especial para o bebê, sem corantes. Produto acondicionado em
embalagem de polietileno, com tampa dosadora, 350ml ou produto similar.
Creme de cabelo para pentear, para todos os tipos, infantil, 150 ml.
0

95,00

190,00

12,00

24,00

10,50

0,00

CREME, dental, sem fluor, uso infantil. Embalagem: com 50g a 90g, com 3
dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e registro ou notificacao no Ministerio da Saude.
ESCOVA INFANTIL para cabelo, em plastico resistente, tamanho medio. 0

4,00

12,00

5,00

0,00

ESCOVA, dental, infantil, cerdas macias. Acompanhada de capa de 0
proteção para as cerdas. Embalagem com dados do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade
FRALDA, descartável, infantil, tamanhos P unissex, não estéril, de uso 6
externo único, atóxica, isenta de substâncias alergênica, sem rasgos,
impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de
uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por
algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos
absorventes, anatômica de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito para
evitar vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas
perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no
mínimo dois fios de elástico. Deve apresentar maciez e absorção adequada
a sua finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer
outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de
polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada
de faixa multi ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha
devidamente impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo
na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua
adesividade e o fácil manuseio Embalagem: o produto deve ser
acondicionado de acordo com normas de embalagem, constar dado de
Identificação, data de fabricação, prazo de validade número do lote e
procedência e registro no Ministério da Saúde Unidade: pacotes com de 24
a 30 Unidades.

3,00

0,00

15,90

95,40

2

3
4
5
6
7
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9

10
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12
13
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FRALDA, descartável, infantil, tamanhos M unissex, não estéril, de uso
externo único, atóxica, isenta de substâncias alergênica, sem rasgos,
impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de
uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por
algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos
absorventes, anatômica de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito para
evitar vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas
perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no
mínimo dois fios de elástico. Deve apresentar maciez e absorção adequada
a sua finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer
outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de
polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada
de faixa multi ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha
devidamente impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo
na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua
adesividade e o fácil manuseio Embalagem: o produto deve ser
acondicionado de acordo com normas de embalagem, constar dado de
Identificação, data de fabricação, prazo de validade número do lote e
procedência e registro no Ministério da Saúde Unidade: pacotes com de 24
a 30 Unidades.
FRALDA, descartável, infantil, tamanhos G unissex, não estéril, de uso
externo único, atóxica, isenta de substâncias alergênica, sem rasgos,
impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de
uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por
algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos
absorventes, anatômica de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito para
evitar vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas
perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no
mínimo dois fios de elástico. Deve apresentar maciez e absorção adequada
a sua finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer
outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de
polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada
de faixa multi ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha
devidamente impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo
na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua
adesividade e o fácil manuseio Embalagem: o produto deve ser
acondicionado de acordo com normas de embalagem, constar dado de
Identificação, data de fabricação, prazo de validade número do lote e
procedência e registro no Ministério da Saúde Unidade: pacotes com de 20
a 30 Unidades.
HASTE, flexivel, de polipropileno, com pontas de algodao, 100% puro e
com tratamento antigerme. Embalagem com minimo 75 unidades, com
dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio da Saude
Lenço umedecido descartável Material fibras resistentes e flexíveis Tipo
folha solta Aplicação higiene e limpeza Cor branca aroma suave
Dermatologicamente testado Embalagem individual com mínimo de 96
unidades. Indicação expressa de composição do produto, marca do
fabricante, datas de fabricação e validade, bem como registro no Ministério
da Saúde.
Sabonete Líquido Fragrância agradável, liquido, para mão embalagem
galão de 5 litros, dados de identificação do produto, Marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
SABONETE, liquido, infantil. Embalagem de 180 a 200 ml, Agua, glicerina,
cocoamidopropil betaína, de Sódio Cocoil glicinato, poliacrilato - 33, Parfum,
fenoxietanol, ácido esteárico, sódio lauroil isetionato, caprililglicol, ácido
láurico, estireno / acrilatos, hidróxido de sódio, seboato de sódio, EDTA
tetrassódico, sódio isetionato, de Sódio estearato, ácido Etidronic, Cocoato

5

15,90

79,50

5

21,00

105,00

0

2,00

0,00

2

12,00

24,00

6

47,25

283,50

10

10,50

105,00
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14
15
16

de sódio, palma Kernelate. Deverá conter dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro ou
notificacao na Anvisa/Ministerio da Saude.
SABONETE, solido, antibacteriano, fragrancia agradavel. Embalagem com 10
90 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e registro ou notificacao na Anvisa/MS.
Aparelho para Barbear , tipo Prestobarba com no minimo duas lâmina 10
Descartavel de boa qualidade
Shampoo infantil para cabelo, testado dermatologicamente, sem lágrimas, 2
para todos os tipos, infantil, 350 ml.

2,30

23,00

2,50

25,00

12,00

24,00
990,40

LOTE 5
ITEM
ESPECIFICAÇÃO

VL UNIT

VL TOTAL

1

ADITIVO
N1
RODO, para piso, com 02 (duas) borrachas, base em madeira comprimento 3
600 mm, cabo em madeira comprimento 1200 mm, podendo ter variacao
dimensional de +/- 5 %, as borrachas deverao ultrapassar a base em no
minimo 10 mm.
Vassoura de pêlo grande tamanho 45 cm ou superior, com cabo revestido 0
de plástico com altura mínima de 1,50 m
VASSOURA, cerdas de garrafa PET base retangular em madeira largura 6
250 mm, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacao dimensional de
+/- 5%, com ponteira plastica rosqueavel.
VASSOURA, cerdas em nylon, base retangular em madeira largura 250 6
mm, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacao dimensional de +/5%, com ponteira plastica rosqueavel.
VASSOURA, cerdas em piacava, base retangular em madeira largura 220 6
mm, com 22 furos, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacao
dimensional de +/- 5%
VASSOURA, de palha com cabo de madeira revestido de plastico, com 6
1100 mm de comprimento.
ESCOVA, para limpeza de vaso sanitario, em nylon, com suporte plastico. 6
Composição: materia sintetica, pigmento e metal. Embalagem com dados
de identificacao do produto e marca do fabricante.
VASSOURINHA DE SANITÁRIO, com cerdas de nylon/piaçava
6

5,50

16,50

23,00

0,00

12,00

72,00

7,00

42,00

7,00

42,00

5,95

35,70

5,80

34,80

2,30

13,80

Escova de mão base de madeira e cerdas de polipropileno. Composição: 6
pigmento, materia sintetica, metal e madeira. Conter marca e identificação
do produto.

2,25

13,50

2
3
4
5
6
7
8
9

270,30
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1º TERMO ADITVO DE CONTRATO Nº 0112/2021
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça José Luiz Ramos, 84 Centro, TEOFILÂNDIA inscrita no CNPJ nº 13.845.8466/0001-30, neste ato representado do Exmo. Prefeito Municipal Sr.
Higo Moura Medeiros, portador da C.I. Nº. 09501023-85 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 005.390.835-00, residente e
domiciliado na cidade de Teofilândia/ Ba doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
F Q COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ nº 11.789.271/0001-94, com endereço no Povoado de Socavão
nº 18 – zona rural - Teofilândia – BA – CEP 48.770.000 neste ato representado pela sua proprietária a srª. Maria Jose Firmo
Queiroz, portador do RG nº 00190184280 SSP/BA e CPF nº 173.550.015.15 doravante denominada CONTRATADA, firmam
o presente TERMO ADITIVO DE VALOR, conforme disposições constantes do contrato nº 0112/2021, oriundo do processo
de licitação CONVITE sob nº 005/2021, e do Art. 65, constante da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
alterações posteriores, e as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E JUSTIFICATIVA
I - O objeto do presente TERMO ADITIVO é o acréscimo de R$ 2.994,25 perfazendo 11,42% no valor inicialmente
contratado conforme planilha de itens em anexo a este aditivo para atender as Secretarias municipais de Administração e
Finanças e de Infraestrutura e Serviços Públicos.
II – Presente TERMO ADITIVO se faz necessário para garantir a limpeza e higienização dos prédios públicos e vias publicas
na sede e zona rural deste município, conforme solicitação da Secretarias Municipais de Administração e Finanças os quais
são utilizadas diariamente nas demandas da citada secretaria, conforme previsão constante da clausula 5ª do contrato e
no artigo 65, I letra b da lei 8.666/93, conforme itens a anexo a esse aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
Unidade Gestora:
Sec. De Administração e Finanças
Sec. De Infraestrutura e Serviços Públicos

Fonte:
Atividade:
00
2009
00 -42 2027 – 2070 2071

Elemento de despesa:
33.90.30
33.90.30

Valor
856,75
2.137,50

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original firmado em 09/03/2021.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Teofilândia - Bahia,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 02 vias de iguais, teor e forma.
Teofilândia - Bahia, 25 de Agosto de 2021
HIGO MOURA MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA – CONTRATANTE

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A3IUT/5+7W/H6AL1TXA2LQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Teofilândia

_____________________________________
F Q COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
MARIA JOSE FIRMO QUEIROZ – CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01 - __________________________________________________________________
Nome:
CPF nº:
02 - __________________________________________________________________
Nome:
CPF nº:
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ANEXO – ITENS ADITADOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Material de limpeza e higiene pessoal
ITEM

2

6

7

8

9

10

11

12
13
16
17

ESPECIFICAÇÃO
Álcool em gel, com no minimo 70º , 62,4º INPM composição: álcool etílico
hidratado, espessante, neutralizante, desnaturante e água; forma líquida
gelatinosa, isento de perfume; odor característico de álcool; apresentação em
frasco com no mínimo 500g, data de fabricação, nº do lote e validade expressos
na embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses, a partir da data de
fabricação registro no Ministerio da Saude ou notificado na ANVISA
COADOR DE CAFÉ - em acrílico e saco tecido de algodão, branco alvejado,
acondicionado em embalagem plástica transparentes, com identificação do
fabricante. Tamanho P
DESINFETANTE, liquido, fragrancia variadas, com acao bactericida e
germicida, para limpeza, uso geral. Embalagem com 02 litros. Rotulagem
contendo; no minimo; nome, composição: cloreto de Alquil Dimetil Benzil
Amônio, Cloreto de Didecil Dimentilamonia, Fragancia, opacificante,
sequestrante, conservantes, emulsionante, acidificante e água, principios ativo>
cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de didecil dimetilamonia, não
superior a 0,40% e conteudo do produto, data de fabricacao, validade, nome ou
marca e CNPJ do fabricante, responsável técnico, registro no ministerio da
saúde ou notificacao na ANVISA.
Pedra Sanitária, Aspecto físico: tablete sólido. Aplicação: para vaso sanitário.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade , número de registro no Ministério da
Saúde ou notificação na anvisa
DESODORIZADOR de ambiente (spray), fragrância agradável, embalagem de
360 ml. Composição: Emulsificante, antioxidante, fragancia, veículo e
propelentes. Produto com autorização no ministerio da Saúde ou Notificação na
ANVISA.
DETERGENTE liquido, neutro ou clear, com excelente acao desengordurante
biodegradavel. Composição: Tensoativos anionicos, neutralizantes,
coadjuvante, espessante, sequestrante, isotiazolinonas, corante, fragancia e
agua. Componentes ativos: Lauril éter sulfato de sodio e linear alqui benzeno
sulfonato de sodio. Dermatologicamente testado, data de fabricação, prazo de
validade, lote, responsável técnico, registro no Ministerio da Saúde ou
notificação na ANVISA.
ESPONJA, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em material
abrasivo, dimensoes minimas de 109 mm(comprimento) x 72 mm(largura) x 20
mm(espessura). Composição: espuda de poliuretano, fibra sintetica e abrasivo.
Rotulagem contendo; no minimo; nome e dimensoes do produto, nome ou
marca e CNPJ do fabricante.
ESPONJA, para limpeza, em la de aço carbono. Embalagem pacote com 8
unidades, peso liquido minimo de 60 g. Rotulagem contendo; no minimo;
quantidade, peso, data de fabricacao e validade do produto; nome ou marca e
CNPJ do fabricante.
FOSFORO, contendo no minimo 40 palitos. Composição: fósforo, clorato de
potassio eaglutinantes. Embalagem: pacote com 10 caixas. LIMPA, vidro liquido . Composição: Lauril, éter, sulfato de sódio, corante,
solvente, água. Embalagem plástica com 500 ml. Dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
ou Notificação na ANVISA /MS.
LIMPA, vidro liquido com gatilho. Composição: Lauril, éter, sulfato de sódio,
corante, solvente, água. Embalagem plástica com 500 ml. Dados de

QTD

VL UNIT

VL TOTAL

3

14,00

42,00

1

1,50

1,50

3

6,10

18,30

2

2,30

4,60

1

12,00

12,00

2

2,30

4,60

2

1,00

2,00

2

1,35

2,70

1

2,50

2,50

2

3,00

6,00

2

8,75

17,50
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18

19

20

21

25

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro ou Notificação na ANVISA /MS.
PAPEL HIGIÊNICO, folha simples picotada, em rolo, na cor branca, dimensões
30mx10cm. Embalagem c/ 16x4 unidades. 100% Celulose virgem . Apresentar
amostra no certame
PAPEL HIGIÊNICO, Papel higiênico folha duplas em rolo não reciclado, alta
absorção na cor branca, neutro, macio, dimensões 30m x 10cm. A embalagem
deverá conter a marca do fabricante, testado dermatologicamente, selo de
certificado ISO 9001, com 16 rolos. Apresentar amostra no certame
PAPEL, toalha, em rolo, folha dupla absorvente, picotada, composição 100%
celulose virgem, dimensoes 20,5x 20 cm cada , com variacao de ate +/- 1 cm
Apresentacao: embalagem com 02 rolos, contendo no minimo 50 toalhas cada
rolo, com dados de identificacao do produto e do fabricante. Apresentar amostra
no certame
PAPEL, toalha, interfolhado, Cor Branca, ou creme : Folha Simples alta
qualidade – gofrado, com dimensões mínimas 22cm x 20,5 cm cada .
Embalagem contendo 1000 grama apresentando o nome do fabricante.
Apresentar amostra no certame
SABAO, em po, contendo na composicao tensoativo anionico, coadjuvante,
tamponantes, sinergista, corantes, fragancia, braqueador optico, carga e água.
contendo alquil benzeno sulfonato de sódio. Embalagem: caixa ou sachê com
500g, com dados do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade. O produto
devera ter registro Ministerio da Saude ou notificação na Anvisa.

2

45,00

90,00

2

75,00

150,00

2

54,00

108,00

2

10,00

20,00

2

3,30

6,60
488,30

LOTE 2
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
COPO, para agua, descartavel, em plastico, capacidade 200ml, com
poliestireno, atóxico, termoplastica destinada ao consumo de bebidas, cor
branca, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes,
bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser
igual ou superior a 170 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou
1
identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de material reciclavel, de
acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes / Anvisa. Embalagem em
manga/pacote inviolavel, com 100 unidades, contendo dados de identificacao
do produto, marca e informacoes sobre o fabricante e data de fabricação.
Saco de lixo, 20 litros, preto, 50x53x0,004cm, pct c/100 unidades.
19
Saco de lixo, 100 litros, preto, 75x95x0,004cm, pct c/100 unidades.
23
FLANELA, para limpeza, de algodão, bordas overloqueadas em linhas de
35
algodão, dimensões 39x59 cm, com variação de até -2 cm. Rotulagem contento
no minimo dimensões do produto, nome ou marca e CNPJ do fabricante.

QTD

VL UNIT

VL TOTAL

30

4,32

129,60

3
2

16,00
63,70

48,00
127,40

3

1,90

5,70
310,70

LOTE 3
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
REFIL: de microfibra ou algodão de secagem rápida.
19

QTD
1

VL UNIT
10,50

VL TOTAL
10,50
10,50

LOTE 4
ADITIVO
VL UNIT
N1

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

12

Sabonete Líquido Fragrância agradável, liquido, para mão embalagem galão
de 5 litros, dados de identificação do produto, Marca do fabricante, data de 1
fabricação e prazo de validade.

47,25

VL TOTAL
47,25
47,25
856,75
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
Material de limpeza e higiene pessoal
ITEM
1

2

3

5
6

7

8

9

10

11

ESPECIFICAÇÃO
AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor de
cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plastica contendo 01 litro, com
dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao,
prazo de validade, nao inferior a 06 meses, lote, responsável técnico e
registro no Ministerio da Saude ou notificação na anvisa
Álcool em gel, com no minimo 70º , 62,4º INPM composição: álcool etílico
hidratado, espessante, neutralizante, desnaturante e água; forma líquida
gelatinosa, isento de perfume; odor característico de álcool; apresentação
em frasco com no mínimo 500g, data de fabricação, nº do lote e validade
expressos na embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses, a
partir da data de fabricação registro no Ministerio da Saude ou notificado na
ANVISA
ALCOOL etilico hidratado a minimo 70% recomendado para limpeza
domestica. CertificadoINMETRO e Norma ABNT NBR 5991.
Embalagem:plástica de 1 litro, contendo o nome do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Apresentar Ficha deInformações de
Segurança de Produto Químico – FISPQ, com data de revisão não
inferior ao ano de 2015. Emconformidade com ABNT NBR 14725- 4:2014.
JUNTOA PROPOSTA
COADOR DE CAFÉ - em acrílico e saco tecido de algodão, branco
alvejado, acondicionado em embalagem plástica transparentes, com
identificação do fabricante. Tamanho G
COADOR DE CAFÉ - em acrílico e saco tecido de algodão, branco
alvejado, acondicionado em embalagem plástica transparentes, com
identificação do fabricante. Tamanho P
DESINFETANTE, liquido, fragrancia variadas, com acao bactericida e
germicida, para limpeza, uso geral. Embalagem com 02 litros. Rotulagem
contendo; no minimo; nome, composição: cloreto de Alquil Dimetil Benzil
Amônio, Cloreto de Didecil Dimentilamonia, Fragancia, opacificante,
sequestrante, conservantes, emulsionante, acidificante e água, principios
ativo> cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de didecil
dimetilamonia, não superior a 0,40% e conteudo do produto, data de
fabricacao, validade, nome ou marca e CNPJ do fabricante, responsável
técnico, registro no ministerio da saúde ou notificacao na ANVISA.
Pedra Sanitária, Aspecto físico: tablete sólido. Aplicação: para vaso
sanitário. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote, validade , número de registro no
Ministério da Saúde ou notificação na anvisa
DESODORIZADOR de ambiente (spray), fragrância agradável, embalagem
de 360 ml. Composição: Emulsificante, antioxidante, fragancia, veículo e
propelentes. Produto com autorização no ministerio da Saúde ou Notificação
na ANVISA.
DETERGENTE liquido, neutro ou clear, com excelente acao
desengordurante biodegradavel. Composição: Tensoativos anionicos,
neutralizantes, coadjuvante, espessante, sequestrante, isotiazolinonas,
corante, fragancia e agua. Componentes ativos: Lauril éter sulfato de sodio e
linear alqui benzeno sulfonato de sodio. Dermatologicamente testado, data
de fabricação, prazo de validade, lote, responsável técnico, registro no
Ministerio da Saúde ou notificação na ANVISA.
ESPONJA, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em
material abrasivo, dimensoes minimas de 109 mm(comprimento) x 72
mm(largura) x 20 mm(espessura). Composição: espuda de poliuretano, fibra
sintetica e abrasivo. Rotulagem contendo; no minimo; nome e dimensoes do
produto, nome ou marca e CNPJ do fabricante.

QTD

VL UNIT

VL TOTAL

10

2,00

20,00

5

14,00

70,00

10

6,50

65,00

1

1,50

1,50

1

1,50

1,50

10

6,10

61,00

5

2,30

11,50

1

12,00

12,00

10

2,30

23,00

3

1,00

3,00
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12
13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

ESPONJA, para limpeza, em la de aço carbono. Embalagem pacote com 8
unidades, peso liquido minimo de 60 g. Rotulagem contendo; no minimo;
quantidade, peso, data de fabricacao e validade do produto; nome ou marca
e CNPJ do fabricante.
FOSFORO, contendo no minimo 40 palitos. Composição: fósforo, clorato de
potassio eaglutinantes. Embalagem: pacote com 10 caixas. Inseticida em spray. Características da embalagem: possuir válvula de
segurança, fórmula com água, inodoro, multi inseticida, inclusive para o
mosquito da dengue, não conter CFC. Ingredientes Ativo: imiprotina
0,020%, permetrina 0,050%, esbiotrina 0,100%. Composição: ingredientes
ativos, solvente, antioxidante, emulsificante, veiculo e propelentes.
Apresentar informações complementares no caso de intoxicação. Frasco
com no mínimo 300ml. Prazo de validade não inferior a 18 meses, a partir da
entrega. Autorização de funcionamento e registro no Ministerio da Saúde.ou
notificação anvisa
Limpa Alumínio. De uso doméstico com ação para limpeza de alumínios,
embalagem de plástico de 500ml. Composição: tensoativos anionicos,
biodegradavel, tensoativos anfonteros, corante, preservantes, espessantes e
água. Componentes ativo: acido dodecil benzeno sulfonico, conter tensoativo
biodegradavel. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, fabricação, validade e lote. Responsavel técnico,
autorização de funcionamento , registro no Ministerio da Saude ou
Notificação na ANVISA.
LIMPA, vidro liquido . Composição: Lauril, éter, sulfato de sódio, corante,
solvente, água. Embalagem plástica com 500 ml. Dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro ou Notificação na ANVISA /MS.
LIMPA, vidro liquido com gatilho. Composição: Lauril, éter, sulfato de
sódio, corante, solvente, água. Embalagem plástica com 500 ml. Dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro ou Notificação na ANVISA /MS.
PAPEL HIGIÊNICO, folha simples picotada, em rolo, na cor branca,
dimensões 30mx10cm. Embalagem c/ 16x4 unidades. 100% Celulose virgem
. Apresentar amostra no certame
PAPEL HIGIÊNICO, Papel higiênico folha duplas em rolo não reciclado, alta
absorção na cor branca, neutro, macio, dimensões 30m x 10cm. A
embalagem deverá conter a marca do fabricante, testado
dermatologicamente, selo de certificado ISO 9001, com 16 rolos. Apresentar
amostra no certame
PAPEL, toalha, em rolo, folha dupla absorvente, picotada, composição
100% celulose virgem, dimensoes 20,5x 20 cm cada , com variacao de ate
+/- 1 cm Apresentacao: embalagem com 02 rolos, contendo no minimo 50
toalhas cada rolo, com dados de identificacao do produto e do fabricante.
Apresentar amostra no certame
PAPEL, toalha, interfolhado, Cor Branca, ou creme : Folha Simples alta
qualidade – gofrado, com dimensões mínimas 22cm x 20,5 cm cada .
Embalagem contendo 1000 grama apresentando o nome do fabricante.
Apresentar amostra no certame
PRENDEDOR, de roupa, em madeira. Embalagem com 12 unidades, com
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
SABAO em barra, de coco, a base de oleo de coco. Embalagem: pacote
contendo 05 unidade de 200g cada. Composição: Sabão de acidos graxos
de coco/Babaçu, sabão de acidos graxos de sebo, sabao acidos graxos de
soja, coadjuvante, glicerina, gente anti-redepositante, corante, fragancia e
água. Com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, prazo de validade, Informar Tecnico responsavel, registro no
Ministerio da Saude ou Notificação na Anvisa.

3

1,35

4,05

2

2,50

5,00

2

10,50

21,00

3

1,90

5,70

3

3,00

9,00

3

8,75

26,25

1

45,00

45,00

1

75,00

75,00

1

54,00

54,00

1

10,00

10,00

2

1,75

3,50

5

11,00

55,00
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SABAO, em barra, multi-uso, para limpeza em geral, biodegradavel.
Embalagem: pacote contendo 5 unidades de 200g, com nome dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade, registro ou notificacao na Anvisa/Ministerio da Saude.
SABAO, em po, contendo na composicao tensoativo anionico, coadjuvante,
tamponantes, sinergista, corantes, fragancia, braqueador optico, carga e
água. contendo alquil benzeno sulfonato de sódio. Embalagem: caixa ou
sachê com 500g, com dados do fabricante, data de fabricacao, prazo de
validade. O produto devera ter registro Ministerio da Saude ou notificação
na Anvisa.
LIMPADOR MULTIUSO Para limpeza de cozinha , Banheiro , plasticos e
superficie e ETC embalagem 500ml. Composição ácido linear alquibenzeno
fsulfonico, alcalinizante, coadjuvante, conservante, fragancia e agua.
Componente Ativo: ácido linear alquilbenzeno sulfonico. Autorização de
funcionamento , registro no Ministerio da Saude ou Notificação na Anvisa.

3

10,00

30,00

10

3,30

33,00

5

3,50

17,50
662,50

LOTE 2
ITEM

1

7

10
11

12
19
20
21
22
23
34

ESPECIFICAÇÃO
COPO, para agua, descartavel, em plastico, capacidade 200ml, com
poliestireno, atóxico, termoplastica destinada ao consumo de bebidas, cor
branca, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento)
do copo devera ser igual ou superior a 170 gramas. Deve estar gravado em
alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de
material reciclavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes /
Anvisa. Embalagem em manga/pacote inviolavel, com 100 unidades,
contendo dados de identificacao do produto, marca e informacoes sobre o
fabricante e data de fabricação.
COPO, para cafe, descartavel, em plastico, capacidade 50ml, com
poliestireno, atóxico, indicado para chá, café, etc, cor branca, isento de:
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas
e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser igual ou
superior a 65 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou
identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de material reciclavel, de
acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes / Anvisa. Embalagem
em manga/pacote inviolavel, contendo 100 unidades, contendo dados de
identificacao do produto, marca e informacoes do fabricante, data de
fabricação, selo do INMETRO e certificado ISO 9001, 2008.
Colher Descartável, em polipropileno, branco, atóxico, para refeição, Cor:
Branco ou Cristal, embalagem 50 UND.
Garfo Descatável, em polipropileno, branco, atóxico, para refeição, Cor:
Branco ou Cristal, embalagem 50 UND.
GUARDANAPO, de papel, folha simples, com 4 dobras, na cor branca,
dimensões mínimas de 21 x 23 cm, em papel não reciclado, isento de
contaminantes, absorvente com 100% fibra celulósica virgem, sem odor e
com textura com relevo sensível ao tato (gofrado). Embalagem: pacote com
50 unidades, com dados do fabricante.
Saco de lixo, 20 litros, preto, 50x53x0,004cm, pct c/100 unidades.
Saco de lixo, 40 litros, preto, 60x60x0,004cm, pct c/100 unidades.
Saco de lixo, 60 litros, preto, 58x76x0,004cm, pct c/100 unidades.
Saco de lixo, 200 litros, pct c/ 100 unidades
Saco de lixo, 100 litros, preto, 75x95x0,004cm, pct c/100 unidades.
Luvas de borracha, material látex natural, tamanhos, P, M e G, cor
amarela, verde ou azul, características adicionais interior 100% algodão e
antiderrapante, uso doméstico

ADITIVO
N1

VL UNIT

VL TOTAL

15

4,32

64,80

15

1,90

28,50

9

3,30

29,70

9

3,30

29,70

10

1,05

10,50

3
3
3
3
3

16,00
17,50
19,50
39,00
63,70

48,00
52,50
58,50
117,00
191,10

10

6,50

65,00
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35

36

FLANELA, para limpeza, de algodão, bordas overloqueadas em linhas de
algodão, dimensões 39x59 cm, com variação de até -2 cm. Rotulagem
contento no minimo dimensões do produto, nome ou marca e CNPJ do
fabricante.
PANO de chão tipo saco, ecologico, alvejado, 100% algodão, bordas com
acabamento em overlock, dimensões 70x40 cm e peso 100g, com variação
de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.

30

1,90

57,00

10

5,00

50,00
802,30

LOTE 3
ITEM
9
13
14
16
19

ESPECIFICAÇÃO
Garrafa térmica de mesa – 1 litro, corpo plástico; ampola de vidro; sistema
de pressão, na cor azul ou preta
BALDE plastico, em polietileno de alta densidade, resistente a impacto,
paredes e fundo reforcados, alca em aco zincado, capacidade 20 litros
BALDE, de plástico com espremedor mopinho min 12 litros
Mop Completo (Conjunto de Mop úmido) O conjunto de mop úmido é
composto por: haste, refil, cabo e balde. REFIL: de microfibra ou algodão de
secagem rápida. CABO EXTENSOR: Em alumínio. Balde (Recipiente):
resistente com capacidade 12 Litros.
REFIL: de microfibra ou algodão de secagem rápida.

ADITIVO
N1

VL UNIT

VL TOTAL

2

38,00

76,00

2

15,00

30,00

2

36,75

73,50

2

45,00

90,00

5

10,50

52,50
322,00

ADITIVO
N1

VL UNIT

VL TOTAL

2

47,25

94,50

2

10,50

21,00

2

2,30

4,60

2

12,00

24,00

LOTE 4
ITEM
12

13

14
16

ESPECIFICAÇÃO
Sabonete Líquido Fragrância agradável, liquido, para mão embalagem
galão de 5 litros, dados de identificação do produto, Marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade.
SABONETE, liquido, infantil. Embalagem de 180 a 200 ml, Agua, glicerina,
cocoamidopropil betaína, de Sódio Cocoil glicinato, poliacrilato - 33, Parfum,
fenoxietanol, ácido esteárico, sódio lauroil isetionato, caprililglicol, ácido
láurico, estireno / acrilatos, hidróxido de sódio, seboato de sódio, EDTA
tetrassódico, sódio isetionato, de Sódio estearato, ácido Etidronic, Cocoato
de sódio, palma Kernelate. Deverá conter dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro ou
notificacao na Anvisa/Ministerio da Saude.
SABONETE, solido, antibacteriano, fragrancia agradavel. Embalagem com
90 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e registro ou notificacao na Anvisa/MS.
Shampoo infantil para cabelo, testado dermatologicamente, sem lágrimas,
para todos os tipos, infantil, 350 ml.

144,10
LOTE 5
ITEM
1
2
3

ESPECIFICAÇÃO
RODO, para piso, com 02 (duas) borrachas, base em madeira comprimento
600 mm, cabo em madeira comprimento 1200 mm, podendo ter variacao
dimensional de +/- 5 %, as borrachas deverao ultrapassar a base em no
minimo 10 mm.
Vassoura de pêlo grande tamanho 45 cm ou superior, com cabo revestido
de plástico com altura mínima de 1,50 m
VASSOURA, cerdas de garrafa PET base retangular em madeira largura
250 mm, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacao dimensional de
+/- 5%, com ponteira plastica rosqueavel.

ADITIVO
N1

VL UNIT
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VASSOURA, cerdas em nylon, base retangular em madeira largura 250 mm,
cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacao dimensional de +/- 5%,
com ponteira plastica rosqueavel.
VASSOURA, cerdas em piacava, base retangular em madeira largura 220
mm, com 22 furos, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacao
dimensional de +/- 5%
VASSOURA, de palha com cabo de madeira revestido de plastico, com 1100
mm de comprimento.
ESCOVA, para limpeza de vaso sanitario, em nylon, com suporte plastico.
Composição: materia sintetica, pigmento e metal. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.
VASSOURINHA DE SANITÁRIO, com cerdas de nylon/piaçava
Escova de mão base de madeira e cerdas de polipropileno. Composição:
pigmento, materia sintetica, metal e madeira. Conter marca e identificação
do produto.
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