
CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS

Gêneros Alimentícios

1

Açúcar; obtido da cana de açúcar; cristal; com aspecto Cor,
Cheiro próprios; sabor doce; com teor de sacarose mínimo de
99,3% p/p; admitindo Umidade Máxima de 0,3% p/p; sem
fermentação; isento de Sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico;
validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega;
suas condições deverão estar de acordo com a Resolução
271/2005 da Anvisa e suas alterações posteriores; produto
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos
administrativos determinados pela Anvisa; embalagem com 5
kg.

pcte 85

2

Adoçante dietético; composto de aspartame; líquido; com
validade mínima de 1 ano da data da entrega; cada unidade
contendo 100 ml; suas condições deverão estar de acordo
com resolução RDC 271/05 da Anvisa.

frasco 12

3

Chá de erva mate queimado; constituído de folhas; de
espécimes vegetais genuínos; ligeiramente tostados e
partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspectos de
cor, cheiro e sabor próprios; embalagem primária em saco
plástico; acondicionado em caixa de papelão cartonada de
250 gramas; validade residual mínima de 75% do prazo na
data de entrega do produto.

Unidd. 12

Copa 

4

Caneca fervedora; de alumínio; com capacidade mínima para
2,0 litros; com diâmetro mínimo de 18,0 cm; altura mínima de
18,0 cm; com espessura mínima de 2,0 mm; cabo baquelite.

Unidd. 3

5
Copo de vidro; capacidade minima para 300ml; com diâmetro
mínimo de 67mm; altura mínima de 129,5mm; para refresco;
incolor;

Unidd. 60

6
Escorredor de copos, em aço inox; com 45 cm de
comprimento; 27 cm de largura; 17 de altura; capacidade para
20 copos.

Unidd. 3

7
Lã de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco
plástico, contendo 08 unidades, pacote com peso liquido de
60g.  

pcte 24

8
Coador descartável café, material papel, de ótima qualidade,
fibras 100% celulósicas, tamanho 103, embalagem com 40
filtros.

caixa 100

Especificações Técnicas dos Produtos

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E G ÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

ANEXO I

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QTDE. VALOR TOTAL



Limpeza

9

Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%,
cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas,
banheiros, pias, validade residual mínima de 75% do prazo na
data de entrega do produto, frasco de 1 litro.

frasco 60

10
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70¨gl),
apresentação líquido, validade residual mínima de 75% do
prazo na data de entrega do produto, frasco 01 litro.

frasco 60

11

Limpa Carpete; Tipo Liquido; Frasco Plastico de 500
Ml,composto de Dietalonamida de Acido Graxo; Clor.sodio,
Butiletiltripolifosfato, ing.ativo: lauril Etersulfato Sodio.;

frasco 12

12

Limpa alumínio; composição básica Tensoativo Anionico
Sulfônico; conservante, abrasivos, corantes; tipo líquido; com
validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco prástico
contendo 500 ml.

frasco 36

13

Limpador, multiuso doméstico; tipo limpeza pesada; para
limpeza geral de superfícies; composto de ingreditentes
ativos: Linear Alquibenzeno Sulfonato Sódio; Lauril Eter,
Sulfato de Sódio, Formol, sequestrante alcalinizante
tensoativo Não Iônico; opacificante, Água, Perfume,
Tensoativos Biodegradáveis; líquido perfumado, Ph 8.0;
embalado em frascos de 500 ml; validade mínima de 18
meses a partir da data da entrega.

frasco 60

14
Sabão em barra; glirecinado; Princípio ativo quartzito;
composição básica sabão e agente abrasivo; pesando 200
gramas em cada barra; embalagem c/ 5 unid.

pcte 12

15

Lustra móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda,
aplicação móveis e superfícies lisas, validade residual mínima
de 75% do prazo na data de entrega do produto, frasco com
200 ml.

frasco 60

16
Querosene para limpeza; Iluminante,ponto mínimo de fulgor
40 graus; frasco contendo 1 litro. 

frasco 60

17

Desodorizador sanitário, composição paradicloro benzeno,
essência e corante, aspecto físico tablete sólido,
características adicionais suporte plástico para vaso sanitário,
validade residual mínima de 75% do prazo na data de entrega
do produto, peso líquido 35 g.

Unidd. 200

18

Bota de segurança; cano curto (28,5 cm) ; tipo impermeável;
de uso profissional; confeccionada em policlereto de vinila
(PVC), espessura mínima do cano de 2,6mm ; injetado em
uma só peça; número 40; solado com ranhuras de 9,7mm no
salto; 

par 2

19

Bota de segurança; cano curto (28,5 cm) ; tipo impermeável;
de uso profissional; confeccionada em policlereto de vinila
(PVC), espessura mínima do cano de 2,6mm ; injetado em
uma só peça; número 42; solado com ranhuras de 9,7mm no
salto; 

par 4



20

Cesto de lixo; em metal; telado; cônico; com profundidade
aproximada de 26,5 cm; largura aproximada de 23,5 cm;
capacidade aproximada de 10 litros.

Unidd. 24

21
Espanador, material pena avestruz, cabo madeira,
comprimento cabo 40 cm.

Unidd. 12

22

Esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, formato
retangular, abrasividade média, aplicação limpeza geral,
características adicionais dupla face, comprimento mínimo
110mm, largura mínima 67mm, espessura mínima 20mm.

Unidd. 100

23
Flanela, aplicação limpeza geral, tamanho mínimo de 46cm x
35cm.

Unidd. 60

24
Palha de Aço; do Tipo Aco Carbono; N. 01; para
Limpeza/brilho; embalagem com 25 gr.,

pcte 12

25

Saponáceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno
sulfonato de sódio biodegradável; composição básica
tensoativos aniônico e não iônico,espessante, alcalinizantes;
composição básica preservantes, fragrância, validade residual
mínima de 75% do prazo na data de entrega do produto; 
acondicionado em frasco plástico 200ml.

frasco 24

26

Rodo; Com Cepa de Polipropileno; Cepa Medindo 40cm; Borracha:
Eva; Dupla; Com Espessura 8,0mm (+/-0,05mm); Cabo de Madeira
Revestido de Polipropileno; 120cm,com Rosca; Polietileno; Unidd. 24

27

Rodo; Com Cepa de Polipropileno; Cepa Medindo 60cm; Borracha:
Eva; Dupla; Com Espessura 8,0mm (+/-0,05mm); Cabo de Madeira
Revestido de Polipropileno; 120cm,com Rosca; Polietileno; Unidd. 24

28

Vassoura de pelo; tipo doméstica; propriedades mínimas:
cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (compr. x larg.
x espessura); com 66 tufos; contendo 200 cerdas por tufo;
com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g;
cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120 cm;
rosca em polietileno de baixa densidade, com gancho de
polietileno de alta densidade

Unidd. 24

29

Vassoura piaçava; tipo doméstica, modelo em leque, base de
madeira revestida de latão; propriedades mínimas: cepa em
madeira; medindo no mínimo 25cm; com cerdas de piaçava;
tipo lisa; cabo de madeira medindo aprox. 120 cm de
comprimento; rosca em madeira; com gancho de polietileno.

Unidd. 24

30

Garrafa térmica; material polipropileno; botão de pressão;
sistema serve a jato; ampola em vidro, de acordo com a NBR
13282; capacidade 01 litro; cor preta; sem decoração.

Unidd. 12



31
Jarra, material vidro, capacidade mínima de 1,5 litros, modelo
com alça, sem tampa, cor transparente incolor, aplicação
água/suco.

Unidd. 6

32
Pano de prato, material algodão cru, tamanho mínimo de 68
cm X 38 cm, cor branca, liso, características adicionais
absorvente, lavável e durável.

Unidd. 60

33
Suporte para filtro de papel para café; material polietileno; no
formato cônico, referência nº 103.

Unidd. 12

34

Óleo de eucalipto concentrado; com diluição em água na
proporção de 100ml de óleo para 5 litros de água; contendo
em sua fórmula óleo de eucalipto, água, conservante renex e
alccol etílico; embalagem plástica de 100ml; validade mínima
de 36 meses; validade residual mínima de 75% do prazo na
data de entrega do produto.

frasco 36

Sub Total: -              



Cestas de Gêneros Alimentícios

1 pcte

Açúcar; obtido da cana de açúcar; cristal; com aspecto cor,
cheiro próprios; sabor doce; com teor de sacarose mínimo de
99,3%; admitindo umidade máxima de 0,3%; sem
fermentação; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos
e detritos animais ou vegetais;plástico atóxico; validade
mínima de 18 meses a contar da data de entrega; embalagem
com 5 kg.

1 pcte

Alimento achocolatado; pó fino; composto de açúcar, cacau
em pó, sal; emulsificante, estabilizante e aromatizantes; com
cor marrom, sabor chocolate e odor caracteristico; embalagem
erméticamente fechada de 400 gramas; com validade minima
de 10 meses na data da entrega;

2 pcte

Arroz; agulhinha; grupo beneficiado, subgrupo polido, tipo
1,classe longo fino; constituido de grãos inteiros; com teor de
umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites
maximos de tolerncia de împurezas; embalagem primária saco
plástico atóxico e hermeticamente fechado; embalagem com
5 kilos; com validade mínima de 05 meses na data da entrega;

2 pacte

Biscoito doce com recheio; sabor chocolate; composto de
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal; amido, cacau em pó, leite em pó, sal,
fermento quimico, estabilizante; emulsificante e outros
ingredientes permitidos; embalagem primaria filme metalizado
atóxico e lacrado; pesando 135 gramas; com validade mínima
de 5 meses na data da entrega; 

2 pacte
Farinha de mandioca temperada, farofa pronta; devendo se
apresenter limpa e seca, embalada em pacotes de 500
gramas, validade mínima de 7 meses da data da entrega;

4 kilos

Feijão; carioca; grupo 1, classe cores, tipo 1; novo; constituido
de grãos inteiros e sos; com teor de umidade recomendada de
ate 14%; isento de materias estranhas, impurezas, grãos
mofados, ardidos, germinados e carunchados; embalagem de
1 kilo; saco plástico atóxico hermeticamente fechado, com
validade minima de 05 meses na data da entrega;

2 cx
Gelatina em pó, sabor abacaxi, composto de açúcar, gelatina,
sal e reguladores de acidez, caixa contendo 35 gramas,
validade mínima de 10 meses da data da entrega.

ITEM
TOTAL

35

Cesta contendo cada uma:

Cesta 40

UNID.
QTDE. de 
CESTASESPECIFICAÇÕES



1 pacte
Macarrão para sopa, de sêmola com ovos, embalado em saco
plástico transparente, com no mínimo 500 gramas, validade
mínima de 10 meses a partir da data de entrega.

1 Unidd.
Macarrão espaguete, de sêmola com ovos, embalado em
saco plástico transparente, com no mínimo 500 gramas,
validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega;

1 pacte

Macarrão formato parafuso, de sêmola com ovos, embalado
em saco plástico transparente, com no mínimo 500 gramas,
validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega;

3 lata

Molho tomate, preparado com frutas maduras, sem pele e
sem sementes, embalado lata com 340 gramas, validade
mínima de 20 meses a contar da data da entrega;

1 pacte
Refrigerante pet, com extrato de noz de cola, com no mínimo
2 litros, validade mínima de 60 dias da data da entrega;

4 frasco

Óleo comestível; de soja; obtido de especie vegetal; isento de
ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a
contar da entrega, frasco com 900 ml.

1 kilo
Sal refinado, comestível, iodado, para cozinha, embalado em
saco pástico de 1 kilo

1 frasco

Vinagre; agrin fermentado acético de álcool e vinho branco;
resultante da fermentacao de álcool 90% com vinho 10%;
isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos em minerais
estranhos; acondicionado em frasco plástico de 1 litro; com
tampa inviolavel, hermeticamente fechado. 

1 unidd

Panetone tradicional de farinha de trigo, recheado com gostas
de chocolate, peso 500 gramas, embalados em caixas de
papelão,contendo todas as informações legais; com validade
mínima de 60 dias da data da entrega.

1 unidd
Tender, tipo bolinha, defumado; embalagem de, no mínimo, 2
kilos;

1 Unidd.
Caixa de embalagem - cesta - decorada com felicitações de
Boas Festas

Sub total: 0,00

Total dos itens 1 a 34.:

Total do item 35.:

Valor Total.:


