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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Generos 

Itens Descrição Und 
Quant. 

Mín. 
Quant. 
Máx. 

1 
Achocolatado, apresentação a pó, sabor chocolate, enriquecido 
com vitaminas e sais minerais, embalagem com 400 g 

Und 1 200 

2 
Açúcar, tipo refinado, composição de origem vegetal, sacarose, 
glucose e frutose, branco, embalagem com 1 Kg 

Und 1 600 

3 

Adoçante, aspecto físico líquido límpido transparente, 
ingredientes sacarina sódica, ciclamato de sódio e edulcorantes, 
tipo dietético, com bico dosador, embalagem plástica com 100 
ml 

Und 1 50 

4 Água Mineral 20Lt Und 1 500 

5 Água Mineral 305ml Und 1 500 

6 Água Mineral 500ml Und 1 500 

7 
Biscoito à base de maisena, apresentação retangular, sem 
recheio, embalagem com no mínimo 500g 

Pct 1 200 

8 
Biscoito salgado, tipo cream cracker, apresentação quadrado, 
sem recheio, embalagem com no mínimo 500g 

Pct 1 200 

9 
Biscoito, apresentação redondo, sabor coco, doce, sem recheio, 
tipo rosquinha, ingredientes: açúcar, farinha de trigo e glúten, 
embalagem com no mínimo 500 g 

Pct 1 200 

10 

Leite em pó, tipo integral, ingredientes: soro leite 
desmineralizado, maltodextrina, óleo soja, tipo integral, sabor 
neutro, 60% caseína e 40% de proteínas solúveis, embalagem 
contendo no mínimo 200 g 

Und 1 300 

11 

Margarina, tipo 1, composição básica óleos vegetais 
poliinsaturados, sabor com sal, estabilizante ácidos graxos e 
lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de 
potássio e benzoato de sódio, antioxidante ácido cítrico, pote 
plástico com 250g 

Und 1 100 

12 

Pó de café, tipo 1, extra forte, tipo torrado e moído/6 cob, 
apresentação pó homogêneo, tipo embalagem plástica, normas 
técnicas laudo de classificação de café feito pela ABIC, 
características adicionais até 15% conillon / até 10% pva / isento 
pretos / verdes/, pacote com no mínimo 250g 

Und 1 300 

13 Refrigerante sabor variado de 2L Und 1 300 

14 
Suco, apresentação líquido, tipo natural, características 
adicionais concentrado, sabor diversos, garrafa com 500 ml 

Und 1 100 

          

Higiene e Limpeza 

Itens Descrição Und 
Quant. 

Mín. 
Quant. 
Máx. 
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15 

Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, 
classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, 
corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 
1, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras e pias, embalagem plástica com 1 lt 

Und 1 200 

16 
Álcool em gel, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991/4; 
(Cx c/ 12 unidade de 1 litros). 

cx 1 100 

17 
Álcool, liquido, etílico, hidratado, 92,8 graus GL,Certificado 
INMETRO e Norma ABNT NBR 5991/4; (Cx c/ 12 unidade de 1 
litros) 

cx 1 100 

18 
Balde, material plástico, tamanho médio, material alça arame 
galvanizado, capacidade 10l, cor preto, pegador embutido. 

Unid 1 30 

19 
Balde, material plástico, tamanho médio, material alça arame 
galvanizado, capacidade 20l, cor preto, pegador embutido. 

Unid 1 30 

20 Bom Ar tipo sprei de 395ml Und 1 300 

21 
Cesto de lixo, material plástico, polipropileno, tipo fechado com 
tampa, capacidade 15 l, diâmetro 25 cm, altura 34 cm, cinza ou 
branco. 

Unid 1 50 

22 
Cesto de lixo, material plástico, tipo telado, polipropileno, 
capacidade 15 l, diâmetro 25 cm, altura 34 cm, cinza ou branco. 

Und 1 50 

23 
Cesto de plástico, material plástico, polipropileno, capacidade 60 
l, tipo com tampa, diâmetro 48 cm, altura 52 cm, para roupa 
suja, cinza ou branco. 

Unid 1 50 

24 
Desinfetante, bactericida, aspecto físico líquido, aplicação 
fungicida, biodegradável, aroma, embalagem em polietileno 
contendo no 1 litro. 

Und 1 70 

25 

Detergente, composição agente alcalino solvente e detergente 
sintético., componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de 
sódio, aplicação remoção gordura e sujeira em geral., aroma 
neutro, contém tensoativo, biodegradável, embalagem plástica 
resistente com 500ml 

Und 1 150 

26 

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

Und 1 100 

27 

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

Und 1 100 

28 
Flanela comum em algodão, medindo 30 x 40 cm, pacote com 12 
unidades, cores variadas. 

Pct 1 50 

29 Fósforo contendo no mínimo 40 palitos (Pct com 10 unidades) pct 1 50 

30 Guardanapo papel 33x32 Pct 1 50 
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31 
Inseticida tipo baygon ou similar, aerosol, embalagem com no 
mínimo 395ml 

Und 1 100 

32 Limpa vidros, frasco 500 ml Und 1 20 

33 
Lustra móveis, emulsão aquosa Cremosa, perfumada, p/ 
aplicação em Móveis e superfícies lisas, frasco c/ 200ml 

Frasc. 1 100 

34 
Luva de borracha, em látex 100% natural, resistente, 
antiderrapante, com forro no verso, com revestimento em 
algodão, anatômica, cano médio tamanho G. 

par 1 100 

35 
Luva de borracha, em látex 100% natural, resistente, 
antiderrapante, com forro no verso, com revestimento em 
algodão, anatômica, cano médio tamanho M. 

par 1 100 

36 
Luva de borracha, em látex 100% natural, resistente, 
antiderrapante, com forro no verso, com revestimento em 
algodão, anatômica, cano médio tamanho P. 

par 1 100 

37 
Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, 
cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade 
esterilizada, características adicionais sem forro, tamanho G 

Par 1 100 

38 
Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, 
cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade 
esterilizada, características adicionais sem forro, tamanho M 

Par 1 100 

39 
Pá coletora de lixo, material coletor em plástico resistente, 
material cabo de plástico resistente, comprimento cabo 16 cm, 
comprimento 14 cm, largura 20 cm 

Unid 1 30 

40 
Pano de chão, costura dupla de fios resistentes, alto poder de 
absorção, saco lavado e alvejado, medindo 50x80, material 
algodão cru, tipo saco 

Und 1 50 

41 
Pano de prato, material algodão cru, comprimento 60 cm, 
largura 40 cm, cores diversas (estampado), características 
adicionais absorvente, lavável e durável, com bainha nas laterais 

Und 1 30 

42 

Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento mínimo 
30m, largura 11 cm, tipo picotado, quantidade folhas dupla, cor 
branca, características adicionais extramacio, de alta qualidade, 
pacote com 04 rolos. 

Pct 1 300 

43 
Papel toalha interfolhado, 20x20 cm, pacote com 02 unidades, 
100% de fibra natural, picotado, alta absorção 

Pct 1 50 

44 
Porta papel toalha, material plástico abs, cor cinza/branco, tipo 
uso suporte de toalha de papel, utilização na cozinha 

Unid 1 10 

45 Produto p/ limpeza pesada, tipo veja Multiuso ou similar, 500 ml. fr 1 20 

46 
Rodo, material cabo alumínio, material suporte metal reforçado, 
comprimento suporte 30 cm, quantidade borrachas 2 unidades, 
tamanho pequeno 

Unid 1 15 

47 
Rodo, material cabo alumínio, material suporte metal reforçado, 
comprimento suporte 40 cm, quantidade borrachas 2 unidades, 
tamanho grande. 

Unid 1 15 
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48 

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

Und 1 150 

49 
Sabão, em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com 
alvejante, tipo neutro, características adicionais sem perfume, 
peso 200 g, formato retangular, cor branca. 

Und 1 50 

50 
Saco plástico para lixo, capacidade 100 l, cor azul ou preta, 
apresentação pct, resistente, pct com no mínimo 20 unidades 
pequeno. 

Pct 1 100 

51 
Saco plástico para lixo, capacidade 200 l, cor azul ou preta, 
apresentação pct, resistente, pct com no mínimo 10 unidades 
pequeno. 

Pct 1 100 

52 
Saco plástico para lixo, capacidade 30 l, cor azul ou preta, 
apresentação pct, resistente, pct com no mínimo 10 unidades 
pequeno. 

Pct 1 100 

53 
Saco plástico para lixo, capacidade 50 l, cor azul ou preta, 
apresentação pct, resistente, pct com no mínimo 10 unidades 
pequeno. 

Pct 1 100 

54 
Toalha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 cm, 
largura 45 cm, felpuda, macia, cor branca. 

Unid 1 15 

55 

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

Unid 1 40 

56 

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

Unid 1 30 

          

Expediente 

Itens Descrição Und 
Quant. 

Mín. 
Quant. 
Máx. 

57 Agenda Anual completa Und 1 20 

58 Apontador para lapis; de poliestireno, rigido; simples und 1 30 

59 Bandeija Dupla para arquivo Und 1 10 

60 Bloco de Anotações PC 1 30 

61 Bloco para Recado auto adesivo 76x102 Bloco 1 40 

62 
Borracha de papelaria; feita de latex natural,escolar; para lapis e 
grafite; no formato retangular; numero 40; na cor branca 

Und 1 25 

63 

Caneta esferográfica com tinta na cor preta; azul e vermelha; 
corpo inteiriço, fabricado em plástico resistente incolor e 
transparente, ponta com esfera de tungstênio com escrita 
grossa; carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe. 

Und 1 1000 
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64 
Caneta marca texto com tinta fluorescente na cor amarelo, a 
base d'água, com secagem rápida. Corpo em plástico na cor 
preta; ponta facetada para traços de 1 a 3 mm. 

Und 1 50 

65 Caneta Marcaroda de P/CD/DVD Und 1 10 

66 
Clipes 2/0 (pequeno) para papel; fabricado em arame de aço com 
tratamento antiferrugem – galvanizado. Caixa com 100 unidades. 

CX 1 50 

67 
Clipes 3/0 (pequeno) para papel; fabricado em arame de aço com 
tratamento antiferrugem – galvanizado. Caixa com 100 unidades. 

CX 1 50 

68 
Clipes 4/0 (pequeno) para papel; fabricado em arame de aço com 
tratamento antiferrugem – galvanizado. Caixa com 100 unidades. 

CX 1 50 

69 
Clipes 6/0 (pequeno) para papel; fabricado em arame de aço com 
tratamento antiferrugem – galvanizado. Caixa com 100 unidades. 

CX 1 50 

70 Cola Bastão  Und 1 25 

71 
Cola branca, líquida, lavável, com secagem rápida, não tóxica, 
não inflamável; com CRQ do químico responsável. Frasco plástico 
com 100 ml  

Und 1 30 

72 
Copo descartável de 200 ml; fabricado em poliestireno não 
tóxico.  

PC 1 200 

73 
Copo descartável de 250 ml; fabricado em poliestireno não 
tóxico.  

PC 1 200 

74 Copo descartável de 50 ml; fabricado em poliestireno não tóxico.  PC 1 250 

75 
Corretivo; liquido, atoxico; utilizado em papel reciclado; a base 
de agua; frasco com 18ml; com aplicador tipo pincel 

Und 1 20 

76 Envelope 16x23 cores variadas Und 1 400 

77 Envelope 23x32 cores variadas Und 1 1000 

78 Envelope 26x36 cores variadas Und 1 500 

79 Envelope Comum Und 1 100 

80 Envelope Kraft 185x248 Und 1 100 

81 
Estilete de corte, com corpo em material plástico resistente; com 
lâmina larga em aço, com estrias para separação dos estágios 
componentes; dotada de sistema de trava da lâmina. 

Und 1 30 

82 Estilete Largo Und 1 15 

83 Extrator de grampos, formato espátula, em aço galvanizado. Und 1 50 

84 Fio Barbante em rolo Und 1 10 

85 Fita adesiva crepe medindo 25mm x 50mm und 1 100 

86 Fita adesiva durex rolos 1 100 

87 Fita adesiva transparente; tamanho 19mm X 50m. rolos 1 100 

88 

Grampeador tamanho grande para grampo 26/6, com corpo 
fabricado em aço, cor preta. Depósito de grampos dotado de 
sistema de mola de aço em espiral com ação por compressão. 
Possibilidade de fixar o grampo aberto ou fechado. Base dotada 
de peça antiderrapante em plástico ou borracha. Capacidade de 
grampear até 20 folhas de papel 75g/m². 

Und 1 30 

89 
Grampo para grampeador modelo 26/6, em aço galvanizado – 
resistente à oxidação. Caixa com 5.000 unidades. 

Und 1 50 
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90 
Lápis preto com grafite nº 02, fabricado em madeira, com corpo 
cilíndrico ou sextavado, medindo 7 mm x 175mm, com a marca 
do fabricante impressa. 

Und 1 500 

91 Liga elástica cx c/ 100 und Und 1 30 

92 
Livro Ata com 100 folhas; capa dura com lombada quadrada, cor 
preta. 

Und 1 30 

93 
Livro Ata com 200 folhas; capa dura com lombada quadrada, cor 
preta. 

Und 1 30 

94 Livro de Protocolo pequeno de capa dura Und 1 30 

95 

Maquina de calcular; de mesa; comum; contendo as funcoes 
gpm(mv/md); contendo seletor de decimais,seletor de 
arredondamento,correcao parcial e total,inversao de sinais; com 
memoria ii; visor em lcd,com inclinacao gradual,numeros 
grandes; com no minimo 12; sem bobina; alimentacao com dupla 
fonte de energia,solar e bateria; garantia com validade minima 
de 06 meses; em embalagem embalagem apropriada 

Und 1 30 

96 Papel Carbono Azul CX 1 10 

97 Papel Fotográfico 180g A4 50FLS CX 1 10 

98 
Papel multiuso, gramatura 75 g/m², na cor branca, tamanho A-4. 
Pacote com 500 folhas. 

Und 1 100 

99 Papel Verge 180 G CX 1 10 

100 Pasta Arquivo Und 1 45 

101 Pasta AZ Und 1 45 

102 Pasta com Canaleta Und 1 30 

103 Pasta Com Trilho Und 1 45 

104 Pasta de papelão com elastico Und 1 20 

105 Pasta Transparente 1cm Und 1 50 

106 Pasta Transparente 2cm Und 1 50 

107 Pasta Transparente 3cm Und 1 50 

108 Percevejos em metal galvanizado CX 1 20 

109 

Perfurador de papel para realizar dois furos simultâneos. 
Fabricado em aço, na cor preta, com alavanca e depósito plástico 
para resíduos de papel. Capacidade para perfurar 30 folhas de 
papel 75g/m². 

Und 1 30 

110 
Pincel atomico; na cor azul, vermelha ou preta; com ponta de 
feltro chanfrada; do tipo recarregável 

Und 1 25 

111 Porta Caneta e Clips, dois compartimento em acrilico reforçado Und 1 25 

112 Prancheta Acrilica Ofício Und 1 40 

113 
Regua de uso escolar/escritorio; de acrilico; medindo 30 cm com 
escala em milimetro em baixo relevo e borda chanfrada; na cor 
transparente. 

Und 1 50 
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114 

Tesoura escolar; de aco inoxidavel; medindo 11cm; cabo 
polipropileno atoxico com aneis de borracha; azul e verde; para 
destro,2 dedos; com rebite; lamina em aco inoxidavel; ponta 
arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo 
indeterminado 

Und 1 40 

 

 

Igarapé-Açu/PA, 08 de março de 2019. 

 

 

 

____________________________________________ 

Normando Menezes de Souza 

Presidente da Câmara 
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