
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Ananindeua-PA, 28 de Maio de 2021. 

 

Oficio nº 1064 Gabinete/SEMCAT-2021 
 
De Marisa Elenice Silva Lima 
Secretária Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho 
 
Para Reginaldo de Alcâtara Carrera  
Prefeito Municipal de Maracanã 
 
 

Ao cumprimentá-lo, em resposta ao Oficio nº 031/GAB/2021, no que 

tange solicitação de Adesão a Ata do Sistema de Registro de Preço SRP Nº 

2020.002.SEMCAT.PMA, cujo Objeto destina-se a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 

CONSUMO DIVERSOS: HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS DE LIMPEZA, 

MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PEDAGÓGICO; Autorizo a Adesão 

da referida ata – Lote I; Respeitando o percentual de até 50% do quantitativo 

total de cada item dos lotes a serem aderidos, conforme especificações abaixo: 

 

LOTE I: MATERIAL DE LIMPEZA 
 

N°  DESCRIÇÃO  UND. QTDE 
ADESÃO 

(Até 50% do 
quantitativo) 

1  Pano multiuso, bobina com 50 panos.  UND 300 150 

2  

Ácido clorídrico (muriático), líquido claro, incolor ou 
levemente amarelado. Ácido forte e altamente corrisivo. 
Solúvel em água, álcool e éter. Frasco com 1 litro. Caixa 
com 12 unidades.  

CX  400 200 

3  

Água sanitária embalagem com 1 litro. Composição: 
produto a base de cloro. Hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio, água e essência. Teor de cloro ativo 
2,0% a 2,5% p/p. Com Registro no Ministério da Saúde. 
Embalado em frasco com tampa de rosquear, para maior 
segurança no transporte e manuseio do produto. OBS: 
acondicionado em caixa de papelão c/ impressão original do 
fabricante, c/ informações sobre o produto, tais como 
composição química, validade, quantidade e lote etc. Caixa 
com 12 unidades.   

CX  800 400 



4  

Álcool 92,8 INPM etílico hidratado, aprovado INMETRO, 
embalagem de 1 litro. Composição: álcool etílico líquido 
diluído, desnaturante e veículo. Embalado em frasco incolor, 
com tampa de rosquear, para maior segurança no transporte 
e manuseio do produto. OBS: acondicionado em caixa de 
papelão c/ impressão original do fabricante, c/ informações 
sobre o produto, tais como composição química, validade, 
quantidade, lote etc. Caixa com 12 unidades.   

CX  360 180 

5  Álcool Gel 500 g (70%), caixa com 12 unidades  CX  360 180 
6  Algodão pct com 100 gr PCT  500 250 
7  Balde plástico 10 lts com alça de metal  UND 780 390 

8  

Amaciante de roupa líquido - biodegradável, com aroma 
agradável, inofensivo á pele, de 1ª qualidade, autorizado 
pelo Ministério da Saúde - Anvisa, garrafa de 5 LT, com 
rótulo indicando o nome do fabricante, CNPJ, químico 
responsável e nº CRQ, número de registro da Anvisa, lote de 
fabricação e prazo de validade do produto.  

UND 300 150 

9  
Cesto de lixo, polipropileno, redondo, sem tampa, 
capacidade de 12 litros, cor preta.  UND 300 150 

10  

Creolina, frasco com 50 ml; possui em sua fórmula uma 
mistura de Cresóis e Fenóis associados a hidrocarbonetos 
aromáticos na forma miscível, produzindo um tipo de 
emulsão essencialmente fina em diluição na água.  

UND 720 360 

11  

Desinfetante líquido 5l, bactericida e germicida. 
Composição: água, ingredientes ativos, formol, sabão, óleo 
de pinho, solvente, estabilizante, sequestrante e corante. 
Com Registro no Ministério da Saúde. Embalado em frasco 
incolor, com tampa de rosquear, para maior segurança no 
transporte e manuseio do produto. OBS: acondicionado em 
caixa de papelão c/ impressão original do fabricante, c/ 
informação sobre o produto, tais como composição química, 
validade, quantidade e lote etc.   

UND 1.200 600 

12  
Desodorante em pedra para uso em vaso sanitário, 
higienizante, poder bactericida.  UND 3.000 1.500 

13  Odorizador de ambientes aerossol (360ml). Pacote com 12 
unidades.  

PCT  
200 100 

14  

Detergente líquido biodegradável p / louça, 500 ml. 
Composição: tensoativoanionicos, glicerina, coadjuvante, 
preservantes, sequestrante, espessantes,alquil benzeno 
sulfanato de sódio linear, laurislester sulfato gde sódio, 
corante, fragrância e água, tenso ativo  biodegradável. 
Embalagem de 500 m, frasco com bico dosador. OBS: 
acondicionado em caixa de papelão c / informações sobre o 
produto, tais como composiçao química, validade, 
qualidade, lote etc. Caixa com 24 unidades.  

CX  700 350 

15  

Detergente em pó, com tenso ativo biodegradável, com 
aroma agradável, inofensivo à pele, de 1ª qualidade, 
autorizado pelo Minitério da Saúde - Anvisa, embalagem de 
1kl, com rótulo indicando o nome do frabicante, CNPJ, 
químico responsável e nº CRQ, número de registro a anvisa, 
lote de fabricaçãoe prazo de validade do produto.   

KL  1.000 500 

16  

Detergente Desogordurante 500 ml concentrado para 
remoção de todod o tipo de sujidade gorda presente em 
todas as zonas de processamento alimentar. Caixa com 24 
unidades.  

CX  150 75 

17  Escovão de piaçava de 40 cm com cabo de madeira.  UND 200 100 

18  Escovinha Plástica cabo de madeira médio, sanitária 31x5 
cm cerdas.  

UND 
200 100 

19  Escovinha Plástica, tipo lava-roupas.  UND 200 100 
20  Espanador para teto, de fibra, cabo com madeira.  UND 200 100 
21  Esponja lava-louças dupla face 100 x 60 x 20 mm. Caixa 

com 60 unidades   
CX  

300 150 

22  Flanela grande 39x59 cm  UND 1.300 650 

23  
Guardanapo de papel, cor branca, macio, com medidas 
aproximadas de 23 por 20 cm, em pacotes de 50 folhas.  PCT  1.400 700 

24  Inseticida aerossol multi insetos (300 ml)  UND 1.500 750 
25  Lã de aço fardo com 14 pcts contendo 8 unidades em cada 

pcts 
FRD  

600 300 



26  

Limpa alumínio 500 ml. Produto para remover manchas de 
superfícies ferrosas. Utilizado para remoção de manchas em 
pias, panelas, chaleiras,baixelas, fogões, refrigeradores, 
máquinas de lavar louça, fornos, torneiras,etc. Caixa 24 
unidades.  

27  Limpa vidro 500 ml (pistola) caixa com 12 unidades. 

28  
Lustra móveis, composição: a base de óleo mineral, silicone, 
fragrância, preservam
frasco de 200 ml.  

29  

Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo 
punho longo, tamanho grande, cor amarela, acabamento 
palma antiderrapante, esterilidade: não esterilizada, 
características adicionais com forro. Pct com 1 par. 

30  

Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo 
punho longo, tamanho pequeno, cor verde, acabamento 
palma liso, esterilidade: não esterilizada, características 
adicionais com forro. Pct com 1 par. 

31  

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex, 
tamanho médio,características adicionais lubrificada com pó 
bi absorvível, esterilidade estéril, cor branca, comprimento 
cano mínimo 80 mm, tipo ambissdestra, tipo uso 
descartável, caixa com 100 unidade

32  Pá de lixo plástico com cabo longo 60cm 

33  
Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, 
grosso, com alta absorção, 100% algodão, 1ª qualidade.  
Medidas: mínimo de 42 cm por 65 cm. 

34  
Pano de copa felpudo, branco, liso, com alta absorção, 100% 
algodão, 1ª qualidade. Medidas: mínimo de 40 cm por 60 
cm. Marca de referência. 

35  

Papel toalha interfolhado
medindo (23 x 20,5 cm), com 1000 folhas. Acondicionado 
em embalagem original do frabricante, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

36  

Papel toalha em rolo, folha dupla absorvente, picotada, de 
fibras celulósicas, dimensões ( 22,0 x 20,0) cm, com 
variaçãode +/- cm , com 02 rolo. Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com dados de 
identificação do produto. Fardo com 12 rolos. 

37  Rodo plástico de 30 cm, cabo com 1,50 mt

38  Sabão em barra - 200g 
39  Saco p/ lixo - 100 lt (reforçado), (fardo com 25 x 5 uns) 
40  Saco p/ lixo - 30 lt (reforçado), (fardo com 25 x 10 uns) 

41  Saco p/ lixo - 50 lt (reforçado), (fardo com 25 x 10 uns) 
42  Saponáceo em PÓ CLORO. Sem cheiro, 500g 
43  Soda caustica 99% escamas (hidróxido de sódio) 1 kg 

44  

VASSOURA de pelo sintético, medindo aproximadamente 
(25 x 5) cm, cabo em madeira rosqueável, medindo 
aproximadamente 1,50 m. O produto deverá ter adesivo com 
dados de identificação do produto e marca do fabricante. 

45  

VASSOURA de piaçava, medindo aproximadamente (20 x 
3) cm, cabo em madeira rosqueável, medindo 
aproximadamente 1,50 m. O produto deverá ter adesivo com 
dados de identificação do produto e marca do fabricante. 

 
 

No mais, reitero votos de real apreço.

 

Cordialmente,  

 

Secretária Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho

Limpa alumínio 500 ml. Produto para remover manchas de 
superfícies ferrosas. Utilizado para remoção de manchas em 
pias, panelas, chaleiras,baixelas, fogões, refrigeradores, 
máquinas de lavar louça, fornos, torneiras,etc. Caixa 24 

CX  100 

Limpa vidro 500 ml (pistola) caixa com 12 unidades.  CX  150 
Lustra móveis, composição: a base de óleo mineral, silicone, 
fragrância, preservam-te e água, aspecto físico leitoso, UND 500 

Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo 
punho longo, tamanho grande, cor amarela, acabamento 
palma antiderrapante, esterilidade: não esterilizada, 
características adicionais com forro. Pct com 1 par.  

PCT  600 

Luva de proteção, material borracha, aplicação limpeza, tipo 
punho longo, tamanho pequeno, cor verde, acabamento 
palma liso, esterilidade: não esterilizada, características 
adicionais com forro. Pct com 1 par.  

PCT  600 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex, 
tamanho médio,características adicionais lubrificada com pó 
bi absorvível, esterilidade estéril, cor branca, comprimento 
cano mínimo 80 mm, tipo ambissdestra, tipo uso 
descartável, caixa com 100 unidades  

CX  400 

Pá de lixo plástico com cabo longo 60cm - tamanho médio.  UND 720 
Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, 
grosso, com alta absorção, 100% algodão, 1ª qualidade.  
Medidas: mínimo de 42 cm por 65 cm.  

UND 2.500 

Pano de copa felpudo, branco, liso, com alta absorção, 100% 
algodão, 1ª qualidade. Medidas: mínimo de 40 cm por 60 
cm. Marca de referência.  

UND 2.500 

Papel toalha interfolhado, na cor branca, 02 (duas) dobras, 
medindo (23 x 20,5 cm), com 1000 folhas. Acondicionado 
em embalagem original do frabricante, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante.  

PCT  600 

Papel toalha em rolo, folha dupla absorvente, picotada, de 
fibras celulósicas, dimensões ( 22,0 x 20,0) cm, com 

cm , com 02 rolo. Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com dados de 
identificação do produto. Fardo com 12 rolos.  

FD  300 

Rodo plástico de 30 cm, cabo com 1,50 mt UND 300 
200g - pacote com 05 unidades.  CX  500 

100 lt (reforçado), (fardo com 25 x 5 uns)  FRD  300 
(reforçado), (fardo com 25 x 10 uns)  FRD  300 

50 lt (reforçado), (fardo com 25 x 10 uns)  FRD  300 
Saponáceo em PÓ CLORO. Sem cheiro, 500g  UND 240 
Soda caustica 99% escamas (hidróxido de sódio) 1 kg  UND 500 
VASSOURA de pelo sintético, medindo aproximadamente 
(25 x 5) cm, cabo em madeira rosqueável, medindo 
aproximadamente 1,50 m. O produto deverá ter adesivo com 
dados de identificação do produto e marca do fabricante.  

UND 2.000 

VASSOURA de piaçava, medindo aproximadamente (20 x 
3) cm, cabo em madeira rosqueável, medindo 
aproximadamente 1,50 m. O produto deverá ter adesivo com 
dados de identificação do produto e marca do fabricante.  

UND 2.000 

TOTAL   

No mais, reitero votos de real apreço. 

MARISA ELENICE SILVA LIMA 
Secretária Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho

SEMCAT 
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Secretária Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho 
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