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ERRATA  
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2013 - SRP 
 

A PREFEITURA DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira e do Secretário Municipal de Administração, 
tendo em vista o que consta do Processo nº. 49305974/2012, e nos termos da Lei 10.520/2002, Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 2.968/2008, aplicando-se 
subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, retifica o 
Anexo I – Termo de Referência do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2013-SRP, conforme itens 
abaixo: 
 

Onde se lê: 
 

23 - ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO 
 

Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza, embalagens e EPI, para atender a Secretaria Municipal de Educação - 
SME, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de 
Registro de Preços. 

 
... 

 
Lote 08 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 PR 75 

Botina couro cano médio com biqueira aço fechado n° 44, solado em 
poliuretana bidensidade com isolante elétrico solado injetado bi-
densidade palmilha de montagem aglomerado de couro anti-fugo/anti-
bactéria sem palmilha higiênica (atendendo a exigência de segurança). 
(C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 PR 75 

Botina couro cano médio com biqueira aço fechado n° 38, solado em 
poliuretana monodensidade com isolante elétrico solado injetado bi-
densidade palmilha de montagem aglomerado de couro anti-fugo/anti-
bactéria sem palmilha higiênica (atendendo a exigência de segurança). 
(C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PR 75 

Botina couro cano médio com biqueira aço fechado n° 40, solado em 
poliuretana bi-densidade com isolante elétrico solado injetado bi-
densidade palmilha de montagem aglomerado de couro anti-fugo/anti-
bactéria sem palmilha higiênica (atendendo a exigência de segurança). 
(C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 PR 75 

Botina couro cano médio com biqueira aço fechado n° 42, solado em 
poliuretana bi-densidade com isolante elétrico solado injetado bi-
densidade palmilha de montagem aglomerado de couro anti-fugo/anti-
bactéria sem palmilha higiênica (atendendo a exigência de segurança). 
(C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

05 PR 300 

Botina couro n° 38 com cabedal em couro, cor preta modelo masculino, 
sem fechamento, cano médio, solado em poliuretana bi-densidade 
isolante elétrico solado injetado bi densidade, Palmilha de montagem 
em aglomerado de couro anti-fungo/anti-bactéria sem palmilha sem 
biqueira. (Atendendo exigência de segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

06 PR 4.800 

Botina couro n° 40 com cabedal em couro, cor preta modelo masculino, 
sem fechamento, cano médio, solado em poliuretana bi-densidade 
isolante elétrico solado injetado bi densidade, Palmilha de montagem 
em aglomerado de couro anti-fungo/anti-bactéria sem palmilha sem 
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biqueira. (Atendendo exigência de segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

07 PR 4.800 

Botina couro n° 42 com cabedal em couro, cor preta modelo masculino, 
sem fechamento, cano médio, solado em poliuretana bi-densidade 
isolante elétrico solado injetado bi densidade, Palmilha de montagem 
em aglomerado de couro anti-fungo/anti-bactéria sem palmilha sem 
biqueira. (Atendendo exigência de segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

08 PR 300 

Botina couro n° 44 com cabedal em couro, cor preta modelo masculino, 
sem fechamento, cano médio, solado em poliuretana bidensidade 
isolante elétrico solado injetado bi densidade, Palmilha de montagem 
em aglomerado de couro anti-fungo/anti-bactéria sem palmilha sem 
biqueira. (Atendendo exigência de segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 09 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 UND 900 
Cesto para lixo plástico fechado, com tampa, c/ capacidade para. 30 
litros. Cor azul ou vermelha. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 380 
Cesto para lixo plástico fechado, sem tampa, c/ capacidade para 10 
litros. Cor azul ou vermelha. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 150 
Cesto para lixo plástico, fechado, com tampa, c/  capacidade para 10 
litros. 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 UND 690 
Cesto para lixo plástico fechado, com tampa, c/ capacidade para 100 
litros. Cor azul ou vermelho. 
Deverá ser indicada a marca 

  

05 UND 430 
Cesto plástico Telado 50 litros com tampa, cores diversas. Cor azul ou 
vermelha. 
Deverá ser indicada a marca 

  

06 UND 500 

Cesto para Lixo com Pedal. Capacidade para 50 litros. 
Torna o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livre. A superfície 
lisa não retém sujeira ou germes, facilitando a limpeza e a desinfecção. 
A tampa se acomoda perfeitamente ao coletor, vedando-o 
perfeitamente. O Pedal de acionamento robusto, silencioso e resistente. 
, Retém os odores desagradáveis e não atrai insetos. Material em 
Polipropileno de alta resistência. A dobradiça permite abertura total da 
tampa, facilitando o depósito e a retirada do lixo. Coletor com Pedal 
fabricado com plástico 100% reciclável. Capacidade: 50litros. Medidas 
aproximadas: Dimensão: 467 x 350 x 590 mm. Cor: Branco. 
Deverá ser indicada a marca 

  

07 UND 700 

Cesto para lixo, com pedal. Capacidade para 15 litros.  
Lixeira plástica, higiênica e muito fácil de limpar. Possui pedal para que 
você não precise tocar na lixeira para abri-la. Atende as normas legais 
da ANVISA para uso em áreas hospitalares e de processamento de 
alimentos. Material: Polipropileno. Medida Aproximada: Altura: 33 cm. 
Largura: 29,5 cm. Comprimento: 31,5 cm. Cores variadas. 
Deverá ser indicada a marca 

  

08 UND 500 

Conjunto Coleta Seletiva com pedal. Conjunto formado por 2 lixeira com 
60 litros. Material: PVC rígido. Capacidade: 60 litros. Medidas 
aproximadas: Altura:99 cm, com Largura: 80 cm e Profundidade de 41 
cm. Peso: 10,10 Kg. Cores verde, escrito: Recicláveis e na cor marrom, 
escrito: Orgânicos. 
Deverá ser indicada a marca 
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Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 10 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 PT 30.000 
Copo descartável para água, em plástico branco leitoso, capacidade 
200 ml, pacote com 100 unidades. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 PT 1.000 
Copo descartável em plástico branco leitoso para café, capacidade 50 
ml, pacote com 50 unidades. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PT 3.050 
Guardanapo de papel simples, pacote com 50 unidades, medidas 
aproximadas de 22 x 23 cm.  
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 11 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 FR 2.200 
Creme Dental 90 gramas – sabor morango. Com concentração 
aproximada de flúor de 1.000 PPM.  
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 12.000 

Escova de Dente Infantil medida aproximada 15 cm. Cor variada. 
Cabeça com bordas protetoras, desenhada para ajudar a proteger 
gengivas frágeis. Cerdas de longo alcance desenhadas para ajudar a 
limpar os dentes de trás de difícil alcance. Cabeça estreita que 
proporciona fácil manuseio em bocas pequenas. Cabo fácil de segurar 
que ajuda as crianças na aprendizagem da escovação. Cores: azul, 
vermelha, amarela e verde. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 7.500 

Sabonete comum, a base de sódio, glicerina, óleos essenciais, água, 
cloreto de sódio, formaldeído, corantes, com aproximadamente 90g. 
Fragrância: neutra. 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 GL 165 
Sabonete líquido aromatizado acondicionado em embalagem de 
plástico resistente, galão com 18litros. Fragrância: Erva-Doce. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote12 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 UND 39 
Desentupidor de borracha para vaso com cabo de madeira, com 
medida aproximada de 60 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 330 
Pá de aço com cabo medida aproximada de 80 cm Pá para lixo de 
metal (tamanho médio) com cabo em madeira. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 1.500 
Rodo de madeira, com borracha dupla, com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 1,50 metros, base medindo 40 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 UND 1.500 Rodo de madeira, com borracha dupla, com cabo de madeira medindo   
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aproximadamente 1,50 metros, base medindo 50 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

05 UND 1.500 
Rodo de madeira, com borracha dupla, com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 1,50 metros, base medindo 30 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote13 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 UND 300 
Vassoura de piaçava, com cabo em madeira. Medidas aproximadas: 
40 x 5 x 3,5 cm e cabo de 1,20 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 750 
Vassoura de piaçava sintetico, medida aproximada de 30 cm  com 
cabo de aproximadamente 1,20 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 1.200 
Vassoura de piaçava vaso com cabo de madeira medida aproximada 
de 30 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 UND 1.500 
Vassoura palha piso. Palha com 3 amarrações e cabo em madeira 
plastificado. Medida aprox. do cabo: 1,20 cm 
Deverá ser indicada a marca 

  

05 UND 80 
Vassoura para teto em piaçava, no mínimo 20 cm, com cabo em 
madeira de 1,30cm aproximadamente. 
Deverá ser indicada a marca 

  

06 UND 750 
Vassoura pêlo, medida aproximada base de 40 cm e cabo em madeira 
de 1,20 cm aproximadame  nte. 
Deverá ser indicada a marca 

  

07 UND 900 
Vassoura pêlo tamanho medida aproximada com base de 30 cm 
aproximadamente e cabo de aproximadamente de 1,20 cm 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 14 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 UND 600 

Escova lavar mamadeira em plástico medida aproximada 26 cm. A 
cabeça especial curva, toda de cerdas e a ponta moldada da alça 
alcançam os cantos de qualquer tipo de mamadeira, bicos e recipientes 
para uma limpeza completa. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 500 
Escova para lavar roupas, base em madeira totalmente lisa com cerdas 
em nylon, macia, tamanho aproximado de 15x5cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 160 

Espanador pena cabo nº. 045, cabo de madeira revestido em 
polietileno. Medidas aprox.: comp: 70 cm, larg: 07 cm, alt: 7 cm, Peso: 
83 gr. 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 PT 11.000 
Esponja de aço limpeza pacote c/ 8 unidades. 
Deverá ser indicada a marca   

05 UND 2.800 

Esponja de nylon dupla face. Esponja de nylon para limpeza dupla face, 
em poliuretano e fibra sintética, com bactericida e um lado abrasivo, 
pacote com uma unidade. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 
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Lote 15 
 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 UND 130 
Lixeira de aço inoxidável com pedal, capacidade 15 litros, com cesto 
plástico interno, 26 cm de diâmetro aproximado. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 130 
Lixeira de aço inoxidável com pedal, capacidade 50 litros, com cesto 
plástico interno, 38 cm de diâmetro aproximado. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 150 
Lixeira Plástica com Tampa Unidade c/ 60,0 L. Cor azul ou vermelha. 
Deverá ser indicada a marca   

04 UND 1.000 
Lixeira plástica telada sem tampa Unidade c/ 5 litros. Cor: verde, 
vermelho e branco. 
Deverá ser indicada a marca 

  

05 UND 130 

Lixeira plástica (polipropileno) com pedal, capacidade 15 litros. Medidas 
aproximadas: altura 41 cm, largura 32 cm, cores: azul, verde e 
vermelho. 
Deverá ser indicada a marca 

  

06 UND 130 
Lixeira plástica (polipropileno) com pedal, capacidade 25 litros. Medidas 
aproximadas: altura 57 cm, largura 35 cm, cores diversas. 
Deverá ser indicada a marca 

  

07 UND 130 
Lixeira plástica (polipropileno) com pedal, capacidade 50 litros. Medidas 
aproximadas: altura 69 cm, largura 42 cm, cores diversas. 
Deverá ser indicada a marca 

  

08 UND 140 
Lixeira plástica (polipropileno) com pedal, capacidade 100 litros. 
Medidas aproximadas: altura 92 cm, largura 57 cm, cores diversas. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 16 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 PR 750 

Luva de borracha, cano curto antiderrapante, borracha de látex natural, 
norma NBR-13393, tamanho grande, com revestimento interno, 
reforçado com superfície externa antiderrapante media, cor verde ou 
laranja. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 PR 750 

Luva de borracha, cano curto antiderrapante, borracha de látex natural, 
norma NBR-13393, tamanho médio, com revestimento interno, 
reforçado com superfície externa antiderrapante media, cor verde ou 
laranja. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PR 750 

Luva de borracha, cano curto antiderrapante, borracha de látex natural, 
norma NBR-13393, tamanho pequeno, com revestimento interno, 
reforçado com superfície externa antiderrapante media, cor verde ou 
laranja. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 PR 750 

Luva de borracha, cano longo antiderrapante, borracha de látex natural, 
norma NBR-13393, tamanho médio, com revestimento interno, 
reforçado com superfície externa antiderrapante media, cor verde ou 
laranja. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

05 CX 750 

Luva para procedimento, em látex natural e atóxico, não esterilizada, 
anatômica, com ajuste anatômico, lubrificada com pó bio-absorvível, 
não alérgico que cause efeito antideslizante, espessura média do filme 
0,19 mm, sensibilidade tátil, cano longo, ambidestra, com empunhadura 
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justa e bainha no punho, 265 mm de comprimento, tamanho médio, cx. 
com 100 unidades. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

06 CX 750 

Luva para procedimento, em látex natural e atóxico, não esterilizada, 
anatômica, com ajuste anatômico, lubrificada com pó bio-absorvível, 
não alérgico que cause efeito antideslizante, espessura média do filme 
0,19 mm, sensibilidade tátil, cano longo, ambidestra, com empunhadura 
justa e bainha no punho, 265 mm de comprimento, tamanho pequeno, 
cx. com 100 unidades. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

07 PR 2.100 

Luva Térmica de proteção para cozinha industrial. Proteção contra alta 
temperatura. 
Luva térmica dois dedos para cozinha industrial.  
Modelo 2 dedos confeccionada com tecido de fibras inerentes a chama 
e impermeabilizado, forro interno fixo com feltro e tecido de algodão. 
Comprimento total de 45 cm. Aplicação:Calor condutivo, chamas, 
vapores, respingos de líquidos aquecidos. Proteção e segurança para 
as mão e braços no calor.   Cores: variadas. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

08 PR 150 

Luva – Raspa Couro Médio Reforço Palma. 
Luva inteiramente em raspa corte estilo clute sem forchetas (não-
revestido), com reforço externo na palma e face palmar de todos os 
dedos, tira de reforço entre polegar e indicador. Composição: raspa 
bovina macia e flexível de primeira qualidade, curtida ao cromo, cor 
natural, costurada com linha de algodão. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 17 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 PT 2.000 

Saco plástico para lixo, com capacidade para 100 litros, medindo 
aproximadamente 75x105cm, 150 micras, pacote com 100 unidades. 
Cor preta. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 PT 1.500 
Saco plástico lixo medindo aproximadamente 30L, 59 x 62, 150 micras 
pacote com 100 unidades, reforçado. Cor preta. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PT 75 

Saco plástico reforçado transparente, para armazenar mercadorias 
medindo aproximadamente de 20X30, 150 micras. Pacote com 100 
unidades. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 18 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 UND 150 
Tapete capacho em vinil preto, lavável, antiderrapante. Medida 
aproximada 80x50cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 10.980 
Toalha banho, medida aproximada 70x140. 100% algodão. Cor azul, 
branca, verde. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PT 4.500 
Toalha de papel interfolhas, duas dobras, não reciclado, na cor branca, 
tamanho aproximado 23 X 23 cm, com 1.000 folhas. 
Deverá ser indicada a marca 
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04 UND 230 
Toalha de rosto, medindo aproximada 50x80cm. 100% algodão. Cor 
azul, branca, verde. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 19 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 TB 150 

Desodorizador (Sache) para vaso sanitário. Com fragrância: lavanda. 
Composição: Dodecil benzeno sulfonato de sódio, sulfato de sódio, 
glicerina, perfume e corante.  
Deverá ser indicada a marca 

  

02 FR 750 

Desodorizador ar spray frasco c/ 350 ml. Fragrância talco e lavanda. 
Validade: 3 anos. Ingredientes ativos: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e cloreto de alquil dimetil etil benzil amônio 0,07%. Composição: 
Ingrediente ativo, solubilizantes, coadjuvantes, perfume e 
butano/propano 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 FR 75 

Inseticida aerosol frasco de 300 ml. Um inseticida multi é rápido e 
eficiente para matar mosquitos (inclusive o mosquito da Dengue), 
pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas. 
A base de água.  
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 20 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 UND 730 

Dispenser para sabonete líquido/álcool gel. Próprio para uso de álcool 
gel e sabonete líquido em refis bag-in-Box 800ml. Tampa frontal 
basculante em plástico reforçado; capacidade para um refil bag-in-Box 
de 800ml; trava de segurança; dispõe de visor frontal para inspeção do 
nível remanescente; fixação anti-furto através de buchas expansíveis, 
fornecidas com o aparelho. Cor branca. Dimensões aproximadas, 
externas: 125 mm de largura X 280 mm de altura X 120 mm de 
profundidade.  
Deverá ser indicada a marca 

 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 21 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 PT 60 
Estopa algodão limpeza em geral pacote com 150 gramas. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 3.500 
Flanela para limpeza 100% algodão, tamanho aproximado 30 x 50 cm, 
na cor branca.  
Deverá ser indicada a marca  
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03 UND 3.700 
Pano para limpeza, 100% algodão, medindo aproximadamente 45 x 70. 
Deverá ser indicada a marca   

04 UND 3.400 
Pano algodão prato tamanho 80cmX50cm na cor branca. 
Deverá ser indicada a marca 

  

05 RL 05 

Plástico flanelado estampas diversas rolo de aproximadamente 1,40 x 
30m Composição: Plastificante 10,33% - Poliéster 24,00% - Filler 
(Carbonato de cálcio) 25,13%- 21,81% - Aditivos 18,73%. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
 

Lote 22 
 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 UND 60.000 

Papel higiênico branco folha dupla rolo com 30 metros.  Com fibras de 
celulose picotada, unidades de rolos com aproximadamente 30 m x 10 
cm cada, folha simples. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 RL 4.500 
Papel higiênico branco rolo com 300 metros na folha dupla. 
Deverá ser indicada a marca   

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 23 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 CX 300 

Mascara cirúrgica proteção dupla caixa c/50 unidades. Máscara 
confeccionada em TNT branco com Dupla camada, com clips nazal, e 
elástico para melhor utilização. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 CX 150 

Máscaras descartáveis, confeccionadas em 02 camadas, sendo a 
externa em 100% polipropileno a interna em polipropileno e polietileno, 
possui elástico duplo, com tamanho único, na cor branca. Caixa com 50 
unidade. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PT 10 
Touca para cozinha, descartável, em TNT, tamanho único, com 
elástico, pacote com 100. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 24 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 Und 480 
Mangueira esguicho c/ 25M em PVC flexível adaptada para torneira ¾. 
Deverá ser indicada a marca   

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 25 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 PT 1.800 
Sabão em barra comum, composições: Ácidos graxos de coco babaçu, 
sabão ácidos graxos de sebo e soja coadjuvante, glicerina. Barra com 
200 gramas, acondicionados em pacote com 05 unidades. Fragrância: 
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Neutro. 
Deverá ser indicada a marca 

02 CX 4.500 
Sabão em pó azul, biodegradável, acondicionado em caixa de 1 kg. 
Fragrância: Tradicional. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 26 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 PT 120 
Fósforos de palito de madeira, pequenos, pacote com 10caixas, 
contendo 40 palitos em cada caixa 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 

Leia-se: 
 

23 - ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO 
 

Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza, embalagens e EPI, para atender a Secretaria Municipal de Educação - 
SME, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de 
Registro de Preços. 
 
... 

 
 

Lote 08 
 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 PR 75 

Botina couro cano médio com biqueira aço fechado n° 44, solado 
em poliuretana bidensidade com isolante elétrico solado injetado 
bi-densidade palmilha de montagem aglomerado de couro anti-
fugo/anti-bactéria sem palmilha higiênica (atendendo a exigência 
de segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 PR 75 

Botina couro cano médio com biqueira aço fechado n° 38, solado 
em poliuretana monodensidade com isolante elétrico solado 
injetado bi-densidade palmilha de montagem aglomerado de couro 
anti-fugo/anti-bactéria sem palmilha higiênica (atendendo a 
exigência de segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PR 75 

Botina couro cano médio com biqueira aço fechado n° 40, solado 
em poliuretana bi-densidade com isolante elétrico solado injetado 
bi-densidade palmilha de montagem aglomerado de couro anti-
fugo/anti-bactéria sem palmilha higiênica (atendendo a exigência 
de segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 PR 75 

Botina couro cano médio com biqueira aço fechado n° 42, solado 
em poliuretana bi-densidade com isolante elétrico solado injetado 
bi-densidade palmilha de montagem aglomerado de couro anti-
fugo/anti-bactéria sem palmilha higiênica (atendendo a exigência 
de segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 
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Lote 09 
 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 UND 900 
Cesto para lixo plástico fechado, com tampa, c/ capacidade para. 30 
litros. Cor azul ou vermelha. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 380 
Cesto para lixo plástico fechado, sem tampa, c/ capacidade para 10 
litros. Cor azul ou vermelha. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 150 
Cesto para lixo plástico, fechado, com tampa, c/  capacidade para 10 
litros. 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 UND 690 
Cesto para lixo plástico fechado, com tampa, c/ capacidade para 100 
litros. Cor azul ou vermelho. 
Deverá ser indicada a marca 

  

05 UND 430 
Cesto plástico Telado 50 litros com tampa, cores diversas. Cor azul ou 
vermelha. 
Deverá ser indicada a marca 

  

06 UND 500 

Cesto para Lixo com Pedal. Capacidade para 50 litros. 
Torna o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livre. A superfície 
lisa não retém sujeira ou germes, facilitando a limpeza e a desinfecção. 
A tampa se acomoda perfeitamente ao coletor, vedando-o 
perfeitamente. O Pedal de acionamento robusto, silencioso e resistente. 
, Retém os odores desagradáveis e não atrai insetos. Material em 
Polipropileno de alta resistência. A dobradiça permite abertura total da 
tampa, facilitando o depósito e a retirada do lixo. Coletor com Pedal 
fabricado com plástico 100% reciclável. Capacidade: 50litros. Medidas 
aproximadas: Dimensão: 467 x 350 x 590 mm. Cor: Branco. 
Deverá ser indicada a marca 

  

07 UND 700 

Cesto para lixo, com pedal. Capacidade para 15 litros.  
Lixeira plástica, higiênica e muito fácil de limpar. Possui pedal para que 
você não precise tocar na lixeira para abri-la. Atende as normas legais 
da ANVISA para uso em áreas hospitalares e de processamento de 
alimentos. Material: Polipropileno. Medida Aproximada: Altura: 33 cm. 
Largura: 29,5 cm. Comprimento: 31,5 cm. Cores variadas. 
Deverá ser indicada a marca 

  

08 UND 500 

Conjunto Coleta Seletiva com pedal. Conjunto formado por 2 lixeira com 
60 litros. Material: PVC rígido. Capacidade: 60 litros. Medidas 
aproximadas: Altura:99 cm, com Largura: 80 cm e Profundidade de 41 
cm. Peso: 10,10 Kg. Cores verde, escrito: Recicláveis e na cor marrom, 
escrito: Orgânicos. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 10 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 PT 30.000 
Copo descartável para água, em plástico branco leitoso, capacidade 
200 ml, pacote com 100 unidades. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 PT 1.000 
Copo descartável em plástico branco leitoso para café, capacidade 50 
ml, pacote com 50 unidades. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PT 3.050 
Guardanapo de papel simples, pacote com 50 unidades, medidas 
aproximadas de 22 x 23 cm.  
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 
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Lote 11 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 FR 2.200 
Creme Dental 90 gramas – sabor morango. Com concentração 
aproximada de flúor de 1.000 PPM.  
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 12.000 

Escova de Dente Infantil medida aproximada 15 cm. Cor variada. 
Cabeça com bordas protetoras, desenhada para ajudar a proteger 
gengivas frágeis. Cerdas de longo alcance desenhadas para ajudar a 
limpar os dentes de trás de difícil alcance. Cabeça estreita que 
proporciona fácil manuseio em bocas pequenas. Cabo fácil de segurar 
que ajuda as crianças na aprendizagem da escovação. Cores: azul, 
vermelha, amarela e verde. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 7.500 

Sabonete comum, a base de sódio, glicerina, óleos essenciais, água, 
cloreto de sódio, formaldeído, corantes, com aproximadamente 90g. 
Fragrância: neutra. 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 GL 165 
Sabonete líquido aromatizado acondicionado em embalagem de 
plástico resistente, galão com 18litros. Fragrância: Erva-Doce. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote12 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 UND 39 
Desentupidor de borracha para vaso com cabo de madeira, com 
medida aproximada de 60 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 330 
Pá de aço com cabo medida aproximada de 80 cm Pá para lixo de 
metal (tamanho médio) com cabo em madeira. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 1.500 
Rodo de madeira, com borracha dupla, com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 1,50 metros, base medindo 40 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 UND 1.500 
Rodo de madeira, com borracha dupla, com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 1,50 metros, base medindo 50 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

05 UND 1.500 
Rodo de madeira, com borracha dupla, com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 1,50 metros, base medindo 30 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote13 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 UND 300 
Vassoura de piaçava, com cabo em madeira. Medidas aproximadas: 
40 x 5 x 3,5 cm e cabo de 1,20 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 750 
Vassoura de piaçava sintetico, medida aproximada de 30 cm  com 
cabo de aproximadamente 1,20 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 1.200 Vassoura de piaçava vaso com cabo de madeira medida aproximada   
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de 30 cm. 
Deverá ser indicada a marca 

04 UND 1.500 
Vassoura palha piso. Palha com 3 amarrações e cabo em madeira 
plastificado. Medida aprox. do cabo: 1,20 cm 
Deverá ser indicada a marca 

  

05 UND 80 
Vassoura para teto em piaçava, no mínimo 20 cm, com cabo em 
madeira de 1,30cm aproximadamente. 
Deverá ser indicada a marca 

  

06 UND 750 
Vassoura pêlo, medida aproximada base de 40 cm e cabo em madeira 
de 1,20 cm aproximadame  nte. 
Deverá ser indicada a marca 

  

07 UND 900 
Vassoura pêlo tamanho medida aproximada com base de 30 cm 
aproximadamente e cabo de aproximadamente de 1,20 cm 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 14 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 UND 600 

Escova lavar mamadeira em plástico medida aproximada 26 cm. A 
cabeça especial curva, toda de cerdas e a ponta moldada da alça 
alcançam os cantos de qualquer tipo de mamadeira, bicos e recipientes 
para uma limpeza completa. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 500 
Escova para lavar roupas, base em madeira totalmente lisa com cerdas 
em nylon, macia, tamanho aproximado de 15x5cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 160 

Espanador pena cabo nº. 045, cabo de madeira revestido em 
polietileno. Medidas aprox.: comp: 70 cm, larg: 07 cm, alt: 7 cm, Peso: 
83 gr. 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 PT 11.000 
Esponja de aço limpeza pacote c/ 8 unidades. 
Deverá ser indicada a marca   

05 UND 2.800 

Esponja de nylon dupla face. Esponja de nylon para limpeza dupla face, 
em poliuretano e fibra sintética, com bactericida e um lado abrasivo, 
pacote com uma unidade. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 15 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 UND 130 
Lixeira de aço inoxidável com pedal, capacidade 15 litros, com cesto 
plástico interno, 26 cm de diâmetro aproximado. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 130 
Lixeira de aço inoxidável com pedal, capacidade 50 litros, com cesto 
plástico interno, 38 cm de diâmetro aproximado. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 UND 150 
Lixeira Plástica com Tampa Unidade c/ 60,0 L. Cor azul ou vermelha. 
Deverá ser indicada a marca   

04 UND 1.000 
Lixeira plástica telada sem tampa Unidade c/ 5 litros. Cor: verde, 
vermelho e branco. 
Deverá ser indicada a marca 

  

05 UND 130 

Lixeira plástica (polipropileno) com pedal, capacidade 15 litros. Medidas 
aproximadas: altura 41 cm, largura 32 cm, cores: azul, verde e 
vermelho. 
Deverá ser indicada a marca 
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06 UND 130 
Lixeira plástica (polipropileno) com pedal, capacidade 25 litros. Medidas 
aproximadas: altura 57 cm, largura 35 cm, cores diversas. 
Deverá ser indicada a marca 

  

07 UND 130 
Lixeira plástica (polipropileno) com pedal, capacidade 50 litros. Medidas 
aproximadas: altura 69 cm, largura 42 cm, cores diversas. 
Deverá ser indicada a marca 

  

08 UND 140 
Lixeira plástica (polipropileno) com pedal, capacidade 100 litros. 
Medidas aproximadas: altura 92 cm, largura 57 cm, cores diversas. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 16 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 PR 750 

Luva de borracha, cano curto antiderrapante, borracha de látex natural, 
norma NBR-13393, tamanho grande, com revestimento interno, 
reforçado com superfície externa antiderrapante media, cor verde ou 
laranja. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 PR 750 

Luva de borracha, cano curto antiderrapante, borracha de látex natural, 
norma NBR-13393, tamanho médio, com revestimento interno, 
reforçado com superfície externa antiderrapante media, cor verde ou 
laranja. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PR 750 

Luva de borracha, cano curto antiderrapante, borracha de látex natural, 
norma NBR-13393, tamanho pequeno, com revestimento interno, 
reforçado com superfície externa antiderrapante media, cor verde ou 
laranja. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 PR 750 

Luva de borracha, cano longo antiderrapante, borracha de látex natural, 
norma NBR-13393, tamanho médio, com revestimento interno, 
reforçado com superfície externa antiderrapante media, cor verde ou 
laranja. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

05 CX 750 

Luva para procedimento, em látex natural e atóxico, não esterilizada, 
anatômica, com ajuste anatômico, lubrificada com pó bio-absorvível, 
não alérgico que cause efeito antideslizante, espessura média do filme 
0,19 mm, sensibilidade tátil, cano longo, ambidestra, com empunhadura 
justa e bainha no punho, 265 mm de comprimento, tamanho médio, cx. 
com 100 unidades. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

06 CX 750 

Luva para procedimento, em látex natural e atóxico, não esterilizada, 
anatômica, com ajuste anatômico, lubrificada com pó bio-absorvível, 
não alérgico que cause efeito antideslizante, espessura média do filme 
0,19 mm, sensibilidade tátil, cano longo, ambidestra, com empunhadura 
justa e bainha no punho, 265 mm de comprimento, tamanho pequeno, 
cx. com 100 unidades. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

07 PR 2.100 

Luva Térmica de proteção para cozinha industrial. Proteção contra alta 
temperatura. 
Luva térmica dois dedos para cozinha industrial.  
Modelo 2 dedos confeccionada com tecido de fibras inerentes a chama 
e impermeabilizado, forro interno fixo com feltro e tecido de algodão. 
Comprimento total de 45 cm. Aplicação:Calor condutivo, chamas, 
vapores, respingos de líquidos aquecidos. Proteção e segurança para 
as mão e braços no calor.   Cores: variadas. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 
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08 PR 150 

Luva – Raspa Couro Médio Reforço Palma. 
Luva inteiramente em raspa corte estilo clute sem forchetas (não-
revestido), com reforço externo na palma e face palmar de todos os 
dedos, tira de reforço entre polegar e indicador. Composição: raspa 
bovina macia e flexível de primeira qualidade, curtida ao cromo, cor 
natural, costurada com linha de algodão. (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 17 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 PT 2.000 

Saco plástico para lixo, com capacidade para 100 litros, medindo 
aproximadamente 75x105cm, 150 micras, pacote com 100 unidades. 
Cor preta. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 PT 1.500 
Saco plástico lixo medindo aproximadamente 30L, 59 x 62, 150 micras 
pacote com 100 unidades, reforçado. Cor preta. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PT 75 

Saco plástico reforçado transparente, para armazenar mercadorias 
medindo aproximadamente de 20X30, 150 micras. Pacote com 100 
unidades. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 18 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 UND 150 
Tapete capacho em vinil preto, lavável, antiderrapante. Medida 
aproximada 80x50cm. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 UND 10.980 
Toalha banho, medida aproximada 70x140. 100% algodão. Cor azul, 
branca, verde. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PT 4.500 
Toalha de papel interfolhas, duas dobras, não reciclado, na cor branca, 
tamanho aproximado 23 X 23 cm, com 1.000 folhas. 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 UND 230 
Toalha de rosto, medindo aproximada 50x80cm. 100% algodão. Cor 
azul, branca, verde. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 19 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 TB 150 

Desodorizador (Sache) para vaso sanitário. Com fragrância: lavanda. 
Composição: Dodecil benzeno sulfonato de sódio, sulfato de sódio, 
glicerina, perfume e corante.  
Deverá ser indicada a marca 

  

02 FR 750 

Desodorizador ar spray frasco c/ 350 ml. Fragrância talco e lavanda. 
Validade: 3 anos. Ingredientes ativos: Cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e cloreto de alquil dimetil etil benzil amônio 0,07%. Composição: 
Ingrediente ativo, solubilizantes, coadjuvantes, perfume e 
butano/propano 
Deverá ser indicada a marca 
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03 FR 75 

Inseticida aerosol frasco de 300 ml. Um inseticida multi é rápido e 
eficiente para matar mosquitos (inclusive o mosquito da Dengue), 
pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas. 
A base de água.  
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 20 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 UND 730 

Dispenser para sabonete líquido/álcool gel. Próprio para uso de álcool 
gel e sabonete líquido em refis bag-in-Box 800ml. Tampa frontal 
basculante em plástico reforçado; capacidade para um refil bag-in-Box 
de 800ml; trava de segurança; dispõe de visor frontal para inspeção do 
nível remanescente; fixação anti-furto através de buchas expansíveis, 
fornecidas com o aparelho. Cor branca. Dimensões aproximadas, 
externas: 125 mm de largura X 280 mm de altura X 120 mm de 
profundidade.  
Deverá ser indicada a marca 

 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 21 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 PT 60 
Estopa algodão limpeza em geral pacote com 150 gramas. 
Deverá ser indicada a marca   

02 UND 3.500 
Flanela para limpeza 100% algodão, tamanho aproximado 30 x 50 cm, 
na cor branca.  
Deverá ser indicada a marca  

  

03 UND 3.700 
Pano para limpeza, 100% algodão, medindo aproximadamente 45 x 70. 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 UND 3.400 
Pano algodão prato tamanho 80cmX50cm na cor branca. 
Deverá ser indicada a marca   

05 RL 05 

Plástico flanelado estampas diversas rolo de aproximadamente 1,40 x 
30m Composição: Plastificante 10,33% - Poliéster 24,00% - Filler 
(Carbonato de cálcio) 25,13%- 21,81% - Aditivos 18,73%. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 22 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 UND 60.000 
Papel higiênico branco folha dupla rolo com 30 metros.  Com fibras de 
celulose picotada, unidades de rolos com aproximadamente 30 m x 10 
cm cada, folha simples. 
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Deverá ser indicada a marca 

02 RL 4.500 
Papel higiênico branco rolo com 300 metros na folha dupla. 
Deverá ser indicada a marca   

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 23 

 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 CX 300 

Mascara cirúrgica proteção dupla caixa c/50 unidades. Máscara 
confeccionada em TNT branco com Dupla camada, com clips nazal, e 
elástico para melhor utilização. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 CX 150 

Máscaras descartáveis, confeccionadas em 02 camadas, sendo a 
externa em 100% polipropileno a interna em polipropileno e polietileno, 
possui elástico duplo, com tamanho único, na cor branca. Caixa com 50 
unidade. 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PT 10 
Touca para cozinha, descartável, em TNT, tamanho único, com 
elástico, pacote com 100. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 24 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 Und 480 
Mangueira esguicho c/ 25M em PVC flexível adaptada para torneira ¾. 
Deverá ser indicada a marca   

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 25 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 PT 1.800 

Sabão em barra comum, composições: Ácidos graxos de coco babaçu, 
sabão ácidos graxos de sebo e soja coadjuvante, glicerina. Barra com 
200 gramas, acondicionados em pacote com 05 unidades. Fragrância: 
Neutro. 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 CX 4.500 
Sabão em pó azul, biodegradável, acondicionado em caixa de 1 kg. 
Fragrância: Tradicional. 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 
Lote 26 

 

Item Unid. Quant. 
Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 PT 120 
Fósforos de palito de madeira, pequenos, pacote com 10caixas, 
contendo 40 palitos em cada caixa 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 
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Lote 27 
 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 PR 300 

Botina couro n° 38 com cabedal em couro, cor preta modelo 
masculino, sem fechamento, cano médio, solado em poliuretana 
bi-densidade isolante elétrico solado injetado bi densidade, 
Palmilha de montagem em aglomerado de couro anti-fungo/anti-
bactéria sem palmilha sem biqueira. (Atendendo exigência de 
segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

02 PR 4.800 

Botina couro n° 40 com cabedal em couro, cor preta modelo 
masculino, sem fechamento, cano médio, solado em poliuretana 
bi-densidade isolante elétrico solado injetado bi densidade, 
Palmilha de montagem em aglomerado de couro anti-fungo/anti-
bactéria sem palmilha sem biqueira. (Atendendo exigência de 
segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

03 PR 4.800 

Botina couro n° 42 com cabedal em couro, cor preta modelo 
masculino, sem fechamento, cano médio, solado em poliuretana 
bi-densidade isolante elétrico solado injetado bi densidade, 
Palmilha de montagem em aglomerado de couro anti-fungo/anti-
bactéria sem palmilha sem biqueira. (Atendendo exigência de 
segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

04 PR 300 

Botina couro n° 44 com cabedal em couro, cor preta modelo 
masculino, sem fechamento, cano médio, solado em poliuretana 
bidensidade isolante elétrico solado injetado bi densidade, 
Palmilha de montagem em aglomerado de couro anti-fungo/anti-
bactéria sem palmilha sem biqueira. (Atendendo exigência de 
segurança). (C.A) 
Deverá ser indicada a marca 

  

Valor Total do Lote R$ 

 

• Informamos que as exigências contidas neste Edital, para os EPI”s (Lotes 08 e 16), deverão ser aplicadas 
também para o Lote 27. 

 
As demais condições permanecem inalteradas, bem como o horário de abertura da licitação. 

 
Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter 
demais informações na PREFEITURA DE GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Administração, Paço Municipal - 
Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Térreo, Bloco B - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320 e site 
www.goiania.go.gov.br. 

 
           SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 17 dias do 
mês de abril de 2013. 
 

 

                                                                                   Jacqueline Evangelista Mendonça 
                                                                                       Pregoeira Geral 

Valdi Camarcio Bezerra 
             Secretário  

 


