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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO IX
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 L ÁGUA SANITÁRIA EM FRASCO DE 5 LITROS - Água
sanitária: solução aquosa, composta de hipoclorito de sódio
e água, com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5%, embalados
em frasco plástico, com alça lateral para transporte,
empilháveis e embalados em caixas de papelão reforçado,
fechadas com fita adesiva e dimensionadas de modo a
suportar empilhamento máximo recomendado. Produto
conforme portaria da ANVISA/MS 89, com validade mínima
de 06 (seis) meses. O produto deve ser entregue com no
máximo 30 (trinta) dias da sua data de fabricação. Produto
com registro na ANVISA. Fabricante deve possuir
autorização de funcionamento expedido pela ANVISA.
APRESENTAÇÃO NA PROPOSTA: Ficha técnica do
produto, laudo de ensaio físico emitido por laboratório
(REBLAS) que comprove ação bactericida frente a
Staphylococcus aureus. Embalagem de frasco de 5 litros

19,4900 36.875,081.892,000

2 L ÁGUA SANITÁRIA EM FRASCO DE 1 LITRO - ÁGUA
SANITÁRIA
Água sanitária: solução aquosa, composta de hipoclorito de
sódio e água, com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5%,
embalados em frasco plástico, com alça lateral para
transporte, empilháveis e embalados em caixas de papelão
reforçado, fechadas com fita adesiva e dimensionadas de
modo a suportar empilhamento máximo recomendado.
Produto conforme portaria da ANVISA/MS 89, com validade
mínima de 06 (seis) meses. O produto deve ser entregue
com no máximo 30 (trinta) dias da sua data de fabricação.
Produto com registro na ANVISA. Fabricante deve possuir
autorização de funcionamento expedido pela ANVISA.
APRESENTAÇÃO NA PROPOSTA: Ficha técnica do
produto, laudo de ensaio físico emitido por laboratório
(REBLAS) que comprove ação bactericida frente a
Staphylococcus aureus. Embalagem de frasco de 1 litros.

4,5900 1.836,00400,000

3 UN ALCOOL GEL EM FRASCO DE 500 ML - Álcool gel 70%
etílico hidratado, com válvula pump bico dosador, Com
validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega,
e com registro e/ou notificação ANVISA/MS e embalagem
certificada pelo INMETRO. Acondicionada em frascos
plásticos de 500 ml

9,5700 8.325,90870,000

4 UN ALCOOL GEL EM FRASCO DE 5 LITROS - Álcool gel 70%
etílico hidratado. Com validade mínima de 24 meses a
contar da data de entrega, e com registro e/ou notificação
ANVISA/MS e embalagem certificada pelo INMETRO.
Acondicionada em frascos plásticos de 5 litros

85,4600 65.035,06761,000

5 L ALCOOL LÍQUIDO EM FRASCO DE 1 LITRO - Álcool
Etílico 70% GL, inflamável, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de

12,4900 13.988,801.120,000
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validade, embalagem do produto certificado pelo
INMETRO, embalagem secundária em caixas de papelão
fechadas possibilitando empilhar no mínimo 4 caixas.
Fabricante deve possuir autorização de funcionamento
expedido pela ANVISA. Acondicionado em embalagem
primária com 1 litro

6 UN ALCOOL LÍQUIDO EM FRASCO DE 5 LITROS - ÁLCOOL
LÍQUIDO
Álcool Etílico 70% GL, inflamável, com identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, embalagem do produto certificado pelo
INMETRO, embalagem secundária em caixas de papelão
fechadas possibilitando empilhar no mínimo 4 caixas.
Fabricante deve possuir autorização de funcionamento
expedido pela ANVISA. Acondicionado em embalagem
primária com 5 litros.

83,8600 30.189,60360,000

7 UN ALVEJANTE DE ROUPA Antibactericida para uso
hospitalar embalagem de 5L. - ALVEJANTE DE ROUPA
Antibactericida para uso hospitalar embalagem de 5L.

30,5800 6.421,80210,000

8 UN AMACIANTE EM EMBALAGEM DE 5 LITROS -
AMACIANTE
Amaciante para uso em roupas. Composto de cloreto de
dialquil dimetilamônio, acidulante, coadjuvantes,
preservantes, perfume, corante e água. Com aspecto
liquido viscoso. Com validade mínima de 12 meses,
devendo ser entregue com no máximo 30 dias após
fabricação, com registro e/ou notificação ANVISA/MS.
Apresentado em embalagem plástica de 5 litros.

22,4500 3.030,75135,000

9 UN APARELHO ODORIZADOR DE AMBIENTES Aparelho
plástico para ambientes, com fixação para superfícies,
ativação de perfuração com um clique, capacidade de refil
de 12ml. - APARELHO ODORIZADOR DE AMBIENTES
Aparelho plástico para ambientes, com fixação para
superfícies, ativação de perfuração com um clique,
capacidade de refil de 12ml.

21,6600 9.205,50425,000

10 UN BALDE 10L  Balde redondo em polietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo
reforçados, com capacidade para no mínimo 10 litros, com
alça de aço galvanizado com reforço no encaixe da alça. -
BALDE 10L  Balde redondo em polietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo
reforçados, com capacidade para no mínimo 10 litros, com
alça de aço galvanizado com reforço no encaixe da alça.

15,6400 2.955,96189,000

11 UN BALDE 15L  Balde redondo em polietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo
reforçados, com capacidade para no mínimo 15 litros, com
alça de aço galvanizado com reforço no encaixe da alça. -
BALDE 15L  Balde redondo em polietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo
reforçados, com capacidade para no mínimo 15 litros, com
alça de aço galvanizado com reforço no encaixe da alça.

19,3200 3.864,00200,000

12 UN BLOCO SANITARIO SOLIDO (estojo+refil)  Para vaso
sanitário, refil em formato de bastão, fragrância
marine/Frutal/lavanda, embalagem com 35g. - BLOCO
SANITARIO SOLIDO (estojo+refil)  Para vaso sanitário, refil
em formato de bastão, fragrância marine/Frutal/lavanda,
embalagem com 35g.

14,3100 8.328,42582,000

13 UN BLOCO SANITARIO SOLIDO (refil)  Para vaso sanitário,
refil em formato de bastão, fragrância
marine/Frutal/lavanda, embalagem com 35g. - BLOCO
SANITARIO SOLIDO (refil)  Para vaso sanitário, refil em
formato de bastão, fragrância marine/Frutal/lavanda,
embalagem com 35g.

8,6400 7.603,20880,000

14 UN CERA  AUTOMOTIVA - CERA AUTOMOTIVA
Cera em pasta automotiva de alta performance e fácil
aplicação e remoção. Cera limpadora com polímeros de

26,0700 8.863,80340,000
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alta tecnologia, proporciona brilho intenso e duradouro.
Composição: fluido silicone, cera vegetal, cera
hidrocarbônica, óleo mineral, solvente alifático, mineral,
amônia, formaldeído, surfactante, espessante, corante,
fragrância e água, para todos os tipos de pintura.
Embalagem de 250 g.

15 CX CERA LÍQUIDA EM FRASCO DE 750 ML - CERA LÍQUIDA
Cera líquida, composição: resina acrílica metalizado,
emulsão de cera de polietileno, resina álcali solúvel
plastificante, coadjuvantes, conservantes, perfume e água.
Embaladas em caixas com 12 unidades, empilháveis no
mínimo 4 caixas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, validade e número de registro no Ministério
da Saúde/Anvisa. Perfume agradável, ação antiderrapante
com secagem rápida, indicada para pisos frios como:
cerâmicas, lajotas, paviflex, vulcapiso e ladrilhos. Contendo
em sua formulação componentes acrílicos e aditivos
especiais que quando aplicado no piso formam um película
protetora resultando e mantendo um brilho espontâneo com
aspecto molhado. Com validade mínima de 12 meses a
contar da data de entrega. Frasco plástico de 750 ml. COR:
Incolor

21,1900 17.163,90810,000

16 UN CESTO TELADO DE PLÁSTICO COM TAMPA Lixeira na
cor preta, com capacidade para 30 litros, em plástico
polietileno de alta densidade, resistente a impacto. -
CESTO TELADO DE PLÁSTICO COM TAMPA Lixeira na
cor preta, com capacidade para 30 litros, em plástico
polietileno de alta densidade, resistente a impacto.

38,7900 7.176,15185,000

17 UN CESTO TELADO DE PLÁSTICO SEM TAMPA  Lixeira na
cor preta, sem capacidade para 8 litros, em plástico
polietileno de alta densidade, resistente a impacto. -
CESTO TELADO DE PLÁSTICO SEM TAMPA  Lixeira na
cor preta, sem capacidade para 8 litros, em plástico
polietileno de alta densidade, resistente a impacto.

18,9300 4.448,55235,000

18 UN CLORO 1% Solução de hipoclorito de sódio a 1%, lacrado.
Embalagem contendo lote e validade. Embalagem de 5
litros. - CLORO 1% Solução de hipoclorito de sódio a 1%,
lacrado. Embalagem contendo lote e validade. Embalagem
de 5 litros.

32,1300 29.559,60920,000

19 UN CLORO 3,9% A 5,6% - CLORO 3,9 a 5,6%
Cloro inorgânico, a base de hipoclorito de sódio
concentrado com concentração mínima de 3,9 a 5,6%,
cloreto de sódio, carbono de sódio, estabilizado em água
deionizada, com diluição de 1:20 bactericida e 1:50
bacteriostático.. Com validade mínima de 24 meses a
contar da data de entrega. Produto registrado na ANVISA.
Fabricante deve possuir autorização de funcionamento
expedido pela ANVISA. Embalagem de 5 litros.

33,2900 24.967,50750,000

20 UN CORDA PARA VARAL  Corda para varal em nylon ou
poliéster com revestimento em PVC, material resistente,
pacote com 15 metros, embalado em pacote plástico com
dados do fabricante e informações do produto. - CORDA
PARA VARAL  Corda para varal em nylon ou poliéster com
revestimento em PVC, material resistente, pacote com 15
metros, embalado em pacote plástico com dados do
fabricante e informações do produto.

15,4500 1.452,3094,000

21 UN DESENGORDURANTE, - DESENGORDURANTE
Desengordurante multiuso. Material para limpeza de
superfícies laváveis, louças, pias, fogões etc. Com ação
removedora de gordura. Composição: lauril éter sulfato de
sódio, coadjuvantes, água e fragrância. Com bico dosador.
Data de fabricação, lote, prazo de validade, com registro
e/ou notificação ANVISA/MS. Acondicionados em frasco
plástico de 500ml

15,4900 5.189,15335,000

22 UN DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO  Desentupidor 14,6000 1.080,4074,000
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para vaso sanitário com bocal de borracha com cabo em
madeira com no mínimo 20 cm. - DESENTUPIDOR DE
VASO SANITÁRIO  Desentupidor para vaso sanitário com
bocal de borracha com cabo em madeira com no mínimo 20
cm.

23 UN DESINFESTANTE EM EMBALAGEM DE 5 LITROS -
DESINFETANTE
Desinfetante com ação bactericida frente a Salmonella
choleraesuis e Staphylococcus aureus, indicado para
qualquer superfície lavável, diversas fragrâncias de acordo
com a solicitação, composto de amônio, consercante,
tensoativo não iônico, corante essência e veículo, com
princípio ativo cloreto dialquil dimetil benzil amônio, produto
deve ser usado puro para desinfecção de ambientes, para
limpeza de ambientes o produto pode ser diluído em até
1:10., devidamente rotulado com informações sobre o
produto, empilháveis e reforçado na alça, para que não se
rompa com facilidade, a embalagem deverá ser opaca, de
plástico rígido e de difícil ruptura, bem vedada, com
fechamento que impeça vazamentos embaladas em caixas
de papelão reforçado, fechadas com fita adesiva e
dimensionadas de modo a suportar empilhamento máximo
recomendado. Produto registrado e/ou notificado na
ANVISA. Fabricante deve possuir autorização de
funcionamento expedido pela ANVISA. Embalado em galão
plástico contendo 5 litros

23,6300 50.780,872.149,000

24 UN DESODORIZADOR DE AR - DESODORIZADOR DE AR
Aromatizador para ambientes, em spray, sem CFC, com
essências suaves. Produto capaz de neutralizar ou reduzir
a percepção de odores desagradáveis em ambientes
fechados. Composição básica: água, álcool, ingrediente
ativo, solubilizantes, coadjuvantes, fragrância e
butano/propano. Fragrância variada. (tipo floral, flores do
campo, lavanda, citrus, etc). Frasco com 360 ml ou 400ml.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote, validade e
número, com registro e/ou notificação ANVISA/MS.

19,6000 22.069,601.126,000

25 UN DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 500 ML -
DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 500ml
Detergente de louça neutro biodegradável, incolor, com
bico “econômico”. Composição: componente ativo,
glicerina, coadjuvante, conservante, sequestrante,
espessante e veículo. Acondicionada em frascos plásticos
de 500 ml e embaladas em caixas com 24 unidades,
empilháveis no mínimo 4 caixas. Com validade mínima de
24 meses a contar da data de entrega. (Composto por
matéria ativa detergente, pH situado entre 5,5 e 8,0. O
produto deverá ser transparente ou amarelo, isento de
perfume, partículas insolúveis ou material precipitado e
inócuo à pele. Distribuídos em frasco plástico com 500 ml

2,9600 6.941,202.345,000

26 UN DETERGENTE PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS Hidróxido
de sódio, tensoativo. Aplicação: lavagem de veículos e
superfícies pintadas, características adicionais: líquido
concentrado, solúvel em água e base neutra. -
DETERGENTE PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS Hidróxido
de sódio, tensoativo. Aplicação: lavagem de veículos e
superfícies pintadas, características adicionais: líquido
concentrado, solúvel em água e base neutra.

31,4200 18.223,60580,000

27 UN DETERGENTE DESENGRAXANTE ALCALINO (SOLUPAN
LÍQUIDO) - DETERGENTE DESENGRAXANTE ALCALINO
(SOLUPAN LÍQUIDO): Aspecto físico: líquido viscoso, pH
puro (25º): 12,5 a 13,5; nível de espuma: alto, composição:
Dodecilbenzenossulfonato de sódio, hidróxido de sódio,
corantes, espessante, sequestrante, solvente e água.

34,4200 11.702,80340,000

28 UN DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO - DISPENSER
PARA COPO PLÁSTICO: Dispenser redondo para copos

35,0000 3.220,0092,000



Página: 5 / 12

descartáveis de 200 ml ou 180ml, confeccionados em
material acrílico de transmitância transparente, possuindo
tampa, extremidades e suportes para fixação
confeccionados em metal inoxidável, acompanhando
parafusos e buchas proporcionando que o mesmo seja
fixado ao local de maneira totalmente fixa.

29 RL EMBALAGEM PARA FREEZER E MICRO ONDAS,
BOBINA  Saco plástico - embalagem para freezer e micro
ondas, bobina plástica e picotada de 3 kg rolo 30 cm x 40
cm (rolo com 100 unidades) - EMBALAGEM PARA
FREEZER E MICRO ONDAS, BOBINA  Saco plástico -
embalagem para freezer e micro ondas, bobina plástica e
picotada de 3 kg rolo 30 cm x 40 cm (rolo com 100
unidades)

10,0900 4.257,98422,000

30 RL EMBALAGEM PARA FREEZER E MICRO ONDAS,
BOBINA  Saco plástico - embalagem para freezer e micro
ondas, bobina plástica e picotada de 5 kg rolo 30 cm x 40
cm (rolo com 100 unidades) - EMBALAGEM PARA
FREEZER E MICRO ONDAS, BOBINA  Saco plástico -
embalagem para freezer e micro ondas, bobina plástica e
picotada de 5 kg rolo 30 cm x 40 cm (rolo com 100
unidades)

12,3200 5.174,40420,000

31 UN ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRAS - ESCOVA PARA
LAVAR MAMADEIRAS: Para a limpeza de garrafas,
squeezes e mamadeiras. Com cerdas macios e possuir
uma esponja na ponta. Material: Plástico Polipropileno e
Aço, comprimento: 42 cm Ponta feita de esponja. Livre de
Ftalatos e BPA

9,4200 471,0050,000

32 UN ESCOVA DE LAVAR ROUPAS  Escova “de lavar roupas”
com base plástica ovalada, cerdas polipropileno macias e
rígida amarela. Tamanho médio (próximo a 12 cm ). -
ESCOVA DE LAVAR ROUPAS  Escova “de lavar roupas”
com base plástica ovalada, cerdas polipropileno macias e
rígida amarela. Tamanho médio (próximo a 12 cm ).

9,3200 4.762,52511,000

33 UN ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE
Escova para limpeza – com cerdas de nylon; para limpeza
de Vaso Sanitário, cabo com comprimento mínimo de 17
cm, possuindo suporte para armazenar escova. - ESCOVA
PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE  Escova para
limpeza – com cerdas de nylon; para limpeza de Vaso
Sanitário, cabo com comprimento mínimo de 17 cm,
possuindo suporte para armazenar escova.

18,1600 9.951,68548,000

34 UN ESFREGÃO DE AÇO Nº 2  Palha de aço em aço-carbono,
abrasividade média, durabilidade a ferrugem. Pesando 25
gr. - ESFREGÃO DE AÇO Nº 2  Palha de aço em aço-
carbono, abrasividade média, durabilidade a ferrugem.
Pesando 25 gr.

4,7200 4.342,40920,000

35 UN ESFREGÃO PARA PARABRISAS COM CABO Esfregão
para para-brisa automotivo com cabo em madeira. -
ESFREGÃO PARA PARABRISAS COM CABO Esfregão
para para-brisa automotivo com cabo em madeira.

44,9100 23.577,75525,000

36 UN ESPANADOR DE PENAS Espanador de penas com 25cm
de penas e 40cm de cabo - ESPANADOR DE PENAS
Espanador de penas com 25cm de penas e 40cm de cabo

29,9800 1.888,7463,000

37 PC ESPONJA DE LÃ DE AÇO  Esponja de lã de aço-carbono,
abrasividade fina para limpeza e brilho, 60 gr, pacote
plástico com 8 unidades. - ESPONJA DE LÃ DE AÇO
Esponja de lã de aço-carbono, abrasividade fina para
limpeza e brilho, 60 gr, pacote plástico com 8 unidades.

4,5800 2.198,40480,000

38 PC ESPONJA DE LOUÇA, PACOTE COM 4 UNIDADES -
ESPONJA DE LOUÇA
Esponja de louça dupla face (lado amarelo: espuma de
poliuretano com bactericida, Lado verde: fibra sintética com
abrasivo). Medindo 100 mm x 75mm x 23mm, abrasividade
média, podendo acrescer no máximo 10mm. Embalagem
com 4 unidades.

6,7600 8.463,521.252,000
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39 PC ESTOPA Material: fio algodão, aplicação: polimento e
limpeza especial. Cor: Branca. - ESTOPA Material: fio
algodão, aplicação: polimento e limpeza especial. Cor:
Branca.

8,7400 1.485,80170,000

40 RL FILME DE PVC ROLO  Plástico filme de metros de
comprimento x 28 cm de largura cor transparente. - FILME
DE PVC ROLO  Plástico filme de metros de comprimento x
28 cm de largura cor transparente.

12,6400 3.981,60315,000

41 UN FLANELA PARA LIMPEZA  Flanela 100% algodão, cor
amarela de tom forte, lisa, medindo 56 x 38 cm podendo
variar em 2 cm para maior ou menor. - FLANELA PARA
LIMPEZA  Flanela 100% algodão, cor amarela de tom forte,
lisa, medindo 56 x 38 cm podendo variar em 2 cm para
maior ou menor.

6,1400 4.862,88792,000

42 UN FÓSFORO - FOSFORO
Caixa de fósforo de segurança longos, >= 5 cm.
Acondicionados em caixa de papelão resistente com
superfície de acendimento. Contendo quantidade >= 200.
Material com selo do INMETRO.

4,6200 2.402,40520,000

43 PC GUARDANAPO, - GUARDANAPO
Guardanapo – Matéria Prima: Papel Absorvente em Folhas
Simples de cor branca (100% branca) Dimensões
Aproximadas: 24 x 24 cm podendo variar 3 cm para mais
ou para menos, não apresentar deformidades ou qualquer
defeito no produto. Pacote com 50 unidades, produto
deverá estar de acordo com NBR 15464-3.

2,8600 3.861,001.350,000

44 UN INSETICIDA  Multiuso, aerossol de 300mL. - INSETICIDA
Multiuso, aerossol de 300mL.

17,6600 3.796,90215,000

45 JG KIT RODO MÁGICO COM BALDE MOP 360º  Com cabo
retrátil e articulável com regulagem de altura e travamento.
Com duas bases em microfibra. Capacidade: 12 litros.
Dimensões 45cm X 27cm X 25cm. - KIT RODO MÁGICO
COM BALDE MOP 360º  Com cabo retrátil e articulável
com regulagem de altura e travamento. Com duas bases
em microfibra. Capacidade: 12 litros. Dimensões 45cm X
27cm X 25cm.

123,2600 18.982,04154,000

46 UN LIMPA PNEU Aspecto físico: líquido, composição: glicerina,
tensoativos, pigmentos, água, abrilhantador. Aplicação:
pneus e superfícies emborrachadas. - LIMPA PNEU
Aspecto físico: líquido, composição: glicerina, tensoativos,
pigmentos, água, abrilhantador. Aplicação: pneus e
superfícies emborrachadas.

19,4200 4.466,60230,000

47 UN LIMPA VIDRO EMBALAGEM COM 500 ML - LIMPA VIDRO
Embalagem primaria: frasco de plástico resistente,
devidamente rotulado conforme legislação vigente,
Composição: Lauril éter sulfato de sódio, éter glicólico,
álcool etoxilado, coadjuvante, álcool etílico, fragrância e
água.. Com validade mínima de 24 meses a contar da data
de entrega, com registro e/ou notificação do produto na
ANVISA/MS. Frasco com 500ml

15,0400 11.219,84746,000

48 UN LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM COM 500 ML -
LIMPADOR MULTIUSO
Limpador multiuso para limpeza pesada, ideal para limpeza
de grandes superfícies (laváveis) como pisos e azulejos de
cozinhas e banheiros, com álcool, dermatologicamente
testado. Embalagem com 500Ml

7,4800 3.223,88431,000

49 UN Lixa para fogão3 m (unidade) - Lixa para fogão3 m
(unidade)

3,4900 191,9555,000

50 UN LIXEIRA PARA BANHEIRO  Lixeira para banheiro, em
plástico polietileno resistente, com acionamento por pedal e
capacidade para no mínimo 10 Litros e máximo 15 Litros,
com cesto interno, formato cilíndrico. COR: Branca. -
LIXEIRA PARA BANHEIRO  Lixeira para banheiro, em
plástico polietileno resistente, com acionamento por pedal e
capacidade para no mínimo 10 Litros e máximo 15 Litros,

21,9600 2.810,88128,000
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com cesto interno, formato cilíndrico. COR: Branca.

51 UN LIXEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ E
ÁGUA - LIXEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE
CAFÉ E ÁGUA: Lixeira em PVC com formato cilíndrico e
base em plástico, proporcionando perfeito nivelamento ao
solo, com finalidade ao acondicionamento de copos de café
e água após o uso(descarte) devendo ser identificado
adesivado com sinalização para descarte, capacidade para
mínimo de 300 copos; Dimensões mínimas: – 75 cm
(altura) -12cm (larg.) -19,5 (comp).

55,0000 2.695,0049,000

52 UN LIXEIRA REDONDA ou QUADRADA 100 L  Lixeira redonda
ou quadrada, capacidade 100 Litros, em polietileno de alta
densidade, resistente, com tampa e pedal. - LIXEIRA
REDONDA ou QUADRADA 100 L  Lixeira redonda ou
quadrada, capacidade 100 Litros, em polietileno de alta
densidade, resistente, com tampa e pedal.

116,6300 4.315,3137,000

53 UN LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM DE 200 ML COM BICO
ECONÔMICO - LUSTRA MÓVEIS
Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em
móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade e com registro e/ou
notificação do produto na ANVISA/MS. Frasco plástico de
200ml com bico econômico

10,9900 7.583,10690,000

54 UN LUVA DE BORRACHA  Par de luvas de borracha em látex
natural, com revestimento interno, reforçada nas curvas,
anatômica, antiderrapante, tamanho – P. Deverá estar em
conformidade com NBR 13393. - LUVA DE BORRACHA
Par de luvas de borracha em látex natural, com
revestimento interno, reforçada nas curvas, anatômica,
antiderrapante, tamanho – P. Deverá estar em
conformidade com NBR 13393.

8,9900 4.072,47453,000

55 UN LUVA DE BORRACHA  Par de luvas de borracha em látex
natural, com revestimento interno, reforçada nas curvas,
anatômica, antiderrapante, tamanho – M. Deverá estar em
conformidade com NBR 13393. - LUVA DE BORRACHA
Par de luvas de borracha em látex natural, com
revestimento interno, reforçada nas curvas, anatômica,
antiderrapante, tamanho – M. Deverá estar em
conformidade com NBR 13393.

9,1600 4.122,00450,000

56 UN LUVA DE BORRACHA  Par de luvas de borracha em látex
natural, com revestimento interno, reforçada nas curvas,
anatômica, antiderrapante, tamanho – G. Deverá estar em
conformidade com NBR 13393. - LUVA DE BORRACHA
Par de luvas de borracha em látex natural, com
revestimento interno, reforçada nas curvas, anatômica,
antiderrapante, tamanho – G. Deverá estar em
conformidade com NBR 13393.

9,3200 13.728,361.473,000

57 PC LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL  Para manipulação de
alimentos (pacote com 100 unidades). - LUVA PLÁSTICA
DESCARTÁVEL  Para manipulação de alimentos (pacote
com 100 unidades).

59,2600 20.741,00350,000

58 UN MAMADEIRA 120 ML (DE 0 A 06 MESES) - MAMADEIRA
120 ml (0 a 06 meses)
Gargalo ultra-higiênico sem bordas ou rebarbas cortantes
para não reter resíduos alimentares. Bico universal colorido
de silicone atóxico, antialérgico, inodoro, insípido,
transparente e fácil de limpar. Deverá estar de acordo com
NBR 13.793. Testado e aprovado por laboratórios
credenciados pelo INMETRO. Apresentação: embalagem
contendo frasco, capuz protetor, tampa e disco em
polipropileno, bico de silicone.

26,2900 2.103,2080,000

59 UN ODORIZADOR DE AMBIENTES  Aerossol, 12mL, refil para
aparelho plástico. - ODORIZADOR DE AMBIENTES
Aerossol, 12mL, refil para aparelho plástico.

17,9800 10.788,00600,000
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60 UN PÁ DE LIXO COM CABO  Pá plástica cabo mínimo de 1 m.
- PÁ DE LIXO COM CABO  Pá plástica cabo mínimo de 1
m.

39,9900 14.396,40360,000

61 UN PANO DE SACA ALVEJADA - PANO DE SACA ALVEJADA
Pano para limpeza, branco, alvejado, duplo, 100% algodão,
pré-amaciado, super-resistente, com trama grossa (bem
fechada), medida mínima 45x60 cm (podendo variar 5 cm
para maior e com etiquetas de identificação do produto).

8,4200 4.799,40570,000

62 UN PANO DE SACA NÃO ALVEJADA - PANO DE SACA NÃO
ALVEJADA
Pano para limpeza, crua, 100% algodão, resistente com
trama grossa (bem fechada), medida mínima 45x60 cm
(etiquetas com identificação do produto).

7,3100 3.669,62502,000

63 RL PAPEL ALUMÍNIO Rolo de papel aluminio, suporta altas e
bai - papel alumínio - rolo de papel aluminio, suporta altas e
baixas temperaturas tamanho 65 metros x 45 cm de largura
- PAPEL ALUMÍNIO Rolo de papel aluminio, suporta altas e
bai - papel alumínio - rolo de papel aluminio, suporta altas e
baixas temperaturas tamanho 65 metros x 45 cm de largura

11,9600 3.767,40315,000

64 FD PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA. - PAPEL HIGIÊNICO
FOLHA DUPLA: Papel higiênico branco, 100% fibras
naturais biodegradável, folha picotada, gofrada com relevo,
folha dupla classe 01, na cor branca, alvura ISO maior que
80% índice de maciez igual ou menor que 5,5 nm/g.
Resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 n/m,
quantidade de pintas igual ou menor que 20 mm²/m².
Tempo de absorção de água igual ou menor que 5
segundos, conforme norma ABNT NBR 15.464-2 e 15.134;
Características complementares: matéria prima 100% fibra
celulósica, comprimento de 30m (com tolerância de 2%);
com largura de 10 cm (com tolerância de 2%), diâmetro
máximo de 11,7 cm, largura do tubete de 10 cm (com
tolerância de 2%) diâmetro interno do tubete mínimo de 4
cm; acabamento gofrado, em relevo, picotado, fragrância
neutra. Rotulagem contendo: c/identificação da classe,
marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel,
nome do fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail,telefone do
SAC, embalagem com boa visibilidade do produto, fardo
com capacidade para 64 rolos, embalados em 4 unidades.
APRESENTAÇÃO NA PROPOSTA: - FICHA TÉCNICA DO
PRODUTO; -APRESENTAÇÃO DE LAUDO ABNT NBR
15.464-2 – CLASSE 1 EMITIDO PELO LABORATÓRIO IPT
OU LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO –
REBLAS (COMPROVANDO ESTAR DE ACORDO COM
ESPECIFICAÇÕES – NBR).

111,6900 311.056,652.785,000

65 PC PAPEL TOALHA DE COZINHA  Desengordurante branco,
não reciclado. Com 2 unidades. - PAPEL TOALHA DE
COZINHA  Desengordurante branco, não reciclado. Com 2
unidades.

5,7200 6.806,801.190,000

66 PC PAPEL TOALHA 2 DOBRAS - PAPEL TOALHA 2
DOBRAS: Papel toalha interfolhado, classe 01, na cor
branca, 2 dobras, gofrado, gramatura mínima 32g/m², 100%
fibras celulósicas virgem, alvura ISO mínima de 80%, índice
de maciez igual ou menor que 5,5 nm/g, quantidade de
pintas igual ou menor que 9mm²/m², tempo de absorção de
água menor que 15 segundos, quantidade de furos menor
que 10mm²/m², resistência a tração a úmido maior que 90
n/m, conforme norma NBR 15464-7 e 15134.
Características complementares: Matéria prima 100% fibra
vegetal, dimensão da folha mínimo 22x21 cm (podendo
estas dimensões variar 1,5 cm para mais ou para menos),
número de folhas por pacote mínimo 1.000 folhas e máximo
de 2.000 folhas devendo estas divididas em amarração
com mínimo de 250 folhas por maço e máximo 400,
rotulagem contendo informações do produto conforme
legislação vigente, vedado de maneiro a proteger contra

21,9800 61.214,302.785,000
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umidade e contaminação por agentes poluentes externos,
onde a embalagem deverá ser resistente e adequada de
maneira a suportar o manuseio e as condições de
transporte ou de estocagem sem se romper.
APRESENTAÇÃO NA PROPOSTA: -FICHA TÉCNICA DO
PRODUTO; -APRESENTAÇÃO DE LAUDO ABNT NBR
15.464 - CLASSE 1 EMITIDO PELO IPT.

67 UN PASSADOR DE CERA DE PLÁSTICO Com cabo em
madeira de 1,40cm, medindo 37. - PASSADOR DE CERA
DE PLÁSTICO Com cabo em madeira de 1,40cm, medindo
37.

19,1900 5.046,97263,000

68 PC PRENDEDOR DE ROUPAS  Prendedor de roupa em
formato retangular. Em madeira. Medindo mínimo de 8 cm.
Pacote com 12 unidades. - PRENDEDOR DE ROUPAS
Prendedor de roupa em formato retangular. Em madeira.
Medindo mínimo de 8 cm. Pacote com 12 unidades.

6,9600 1.183,20170,000

69 UN RODO 40 cm COM CABO Rodo com lâminas em borracha
reforçada e dupla, macia, fixada na parte inferior, medindo
aproximadamente 40 cm, cabo com revestimento em
plástico medindo aproximadamente 1,40 cm, com
emborrachado na ponta para rosquear com facilidade na
base do rodo e com guancho na outra extremidade para
pendurar - RODO 40 cm COM CABO Rodo com lâminas
em borracha reforçada e dupla, macia, fixada na parte
inferior, medindo aproximadamente 40 cm, cabo com
revestimento em plástico medindo aproximadamente 1,40
cm, com emborrachado na ponta para rosquear com
facilidade na base do rodo e com guancho na outra
extremidade para pendurar

15,6600 1.597,32102,000

70 UN RODO 55 cm COM CABO Rodo plástico com mínimo 55
cm com corpo em polipropileno de alta resistência e lâmina
dupla de borracha natural expandida. Cabo com no mínimo
1,40 cm, em alumínio anodizado. - RODO 55 cm COM
CABO Rodo plástico com mínimo 55 cm com corpo em
polipropileno de alta resistência e lâmina dupla de borracha
natural expandida. Cabo com no mínimo 1,40 cm, em
alumínio anodizado.

22,9600 2.318,96101,000

71 PC SABÃO EM BARRA: - SABÃO EM BARRA: Sabão a base
de sódio, glicerina, cloreto e sódio etilino hidroxidifosfônico,
carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio,
corante e água, com odor suave, em pedras pesando, no
mínimo 200 gramas, acondicionados em pacotes de 1 kg. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação. Procedência, número do lote, validade,
produto com registro e/ou notificação do produto na
ANVISA/MS.

16,6100 8.138,90490,000

72 PC SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG - SABÃO EM PÓ
Sabão em pó para lavagem de roupas, com tensoativos
biodegradáveis, a base de tensoativo aniônico,
alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvante,
branqueador óptico, corante, enzimas, agente anti-
redepositante, fragrância e água, com componente ativo de
linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com matéria ativa
aniônica mínima de 11,00, embalado em caixa de papelão
contendo 1 kg, as informações sobre o produto e fabricante
deverão ser gravadas na embalagem. Possuir registro e/ou
notificação na ANVISA/MS e autorização de funcionamento
do fabricante junto a ANVISA;

10,3100 20.001,401.940,000

73 UN SABONETE GLICERINADO  (unidade 90 g) - SABONETE
GLICERINADO  (unidade 90 g)

3,4800 1.531,20440,000

74 UN SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS -
SABONETE LÍQUIDO
Líquido para higienização e hidratação da pele,
hipoalérgico, com fragrância conforme solicitação. Com PH
mínimo de 6,0 máximo 8,5 em 1% da solução, concentrado,
pronto para uso. O frasco deverá conter, externamente,

76,5800 57.664,74753,000
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dados de identificação, procedência, número do lote,
validade. Com tampa que não vaze e embaladas em caixas
de papelão reforçado, fechadas com fita adesiva e
dimensionadas de modo a suportar empilhamento máximo
recomendado. Com validade mínima de 12 meses (o
produto não deverá perder suas características técnicas,
por um período mínimo de 12 (doze) meses, a partir da
data de entrega). Produto deverá possuir registro e/ou
notificação do produto na ANVISA/MS e autorização de
funcionamento do fabricante junto a ANVISA.
Acondicionada em frascos plásticos de 5 litros

75 UN SACO PLÁSTICO DE LIXO 15 LITROS - SACO PLÁSTICO
DE LIXO 15 L
Material para coleta de lixo classe I (domiciliar), reforçado,
composto polietileno de baixa densidade, medindo 39 x 58
cm(Largura x Altura), devendo apresentar solda contínua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita
vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o
manuseio. Deverá estar em conformidade com as normas
da ABNT NBR 9191 e demais, atendendo qualidade ao
produto ao fim que se destina.

31,0200 19.542,60630,000

76 UN SACO PLÁSTICO DE LIXO 30 L - SACO PLÁSTICO DE
LIXO 30 L
Material para coleta de lixo classe I (domiciliar), reforçado,
composto polietileno de baixa densidade, medindo 59 x 62
cm(Largura x Altura), devendo apresentar solda contínua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita
vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o
manuseio. Deverá estar em conformidade com as normas
da ABNT NBR 9191 e demais, atendendo qualidade ao
produto ao fim que se destina.

34,7600 49.081,121.412,000

77 UN SACO PLÁSTICO DE LIXO 50 L - SACO PLÁSTICO DE
LIXO 50 L
Material para coleta de lixo classe I (domiciliar), reforçado,
composto polietileno de baixa densidade, medindo 63 x 80
cm(Largura x Altura), devendo apresentar solda contínua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita
vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o
manuseio. Deverá estar em conformidade com as normas
da ABNT NBR 9191 e demais, atendendo qualidade ao
produto ao fim que se destina.

45,2000 67.800,001.500,000

78 UN SACO PLÁSTICO DE LIXO 100 L - SACO PLÁSTICO DE
LIXO 100 L
Material para coleta de lixo classe I (domiciliar), reforçado,
composto polietileno de baixa densidade, medindo 75 x 105
cm(Largura x Altura), devendo apresentar solda contínua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita
vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o
manuseio. Deverá estar em conformidade com as normas
da ABNT NBR 9191 e demais, atendendo qualidade ao
produto ao fim que se destina.

70,9900 168.530,262.374,000

79 UN SACO DE LIXO SUPER REFORÇADO 200 LITROS -
SACO DE LIXO SUPER REFORCADO 200 LITROS
Maior resistência, mesmo quando utilizado em espessuras
mais finas, sem cheiro forte, bem pigmentado e não
transparente. Embalagem prática, de fácil manuseio e com
boa apresentação do produto. Solda lateral para sacos
mais críticos. Dimensões 75x1,05cm, capacidades 200
litros, com 100 unidades.

197,2900 78.916,00400,000

80 UN SAPONÁCEO EM PASTA ROSA  Saponáceo em pasta na
cor rosa. Composição: Sabão tensoativo aniônico
neutralizante coadjuvantes abrasivo, corante, essência e
veículo, embalagem contendo 500 gr em pote plástico, com
registro e/ou notificação na ANVISA/MS. - SAPONÁCEO
EM PASTA ROSA  Saponáceo em pasta na cor rosa.
Composição: Sabão tensoativo aniônico neutralizante
coadjuvantes abrasivo, corante, essência e veículo,

7,6300 5.539,38726,000
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embalagem contendo 500 gr em pote plástico, com registro
e/ou notificação na ANVISA/MS.

81 UN SAPONÁCEO EM PÓ  Saponáceo líquido para limpeza de
superfícies de aço inox, esmaltados, fórmicas, cromadas,
louças sanitárias e outros. Componente ativo
biodegradável. Frasco plástico de 300 g. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade com registro e/ou
notificação na ANVISA/MS. - SAPONÁCEO EM PÓ
Saponáceo líquido para limpeza de superfícies de aço inox,
esmaltados, fórmicas, cromadas, louças sanitárias e outros.
Componente ativo biodegradável. Frasco plástico de 300 g.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote, validade com
registro e/ou notificação na ANVISA/MS.

6,4600 4.522,00700,000

82 UN SAPONÁCEO LÍQUIDO  Saponáceo com detergente.
Frasco plástico com 300ml, tipo sapólio Radium ou similar,
para limpeza de superfícies de aço inox, esmaltados,
fórmicas, cromadas, louças sanitárias e outros. A
embalagem deverá conter, externamente, dados de
identificação, procedência, número do lote, validade, com
registro e/ou notificação na ANVISA/MS. - SAPONÁCEO
LÍQUIDO  Saponáceo com detergente. Frasco plástico com
300ml, tipo sapólio Radium ou similar, para limpeza de
superfícies de aço inox, esmaltados, fórmicas, cromadas,
louças sanitárias e outros. A embalagem deverá conter,
externamente, dados de identificação, procedência, número
do lote, validade, com registro e/ou notificação na
ANVISA/MS.

7,6800 12.157,441.583,000

83 UN SILICONE GEL  Silicone gel carbopol 940, silicone 1000,
renex 95 nonil fenol etoxilado, agente neutralizante,
essência, frasco com 250 ml, para utilização em veículos,
móveis, dentre outros. - SILICONE GEL  Silicone gel
carbopol 940, silicone 1000, renex 95 nonil fenol etoxilado,
agente neutralizante, essência, frasco com 250 ml, para
utilização em veículos, móveis, dentre outros.

22,6300 8.373,10370,000

84 UN SUPORTE PARA PAPEL TOALHA DE PAREDE  Suporte
plástico ABS, cor branca, capacidade para 1000 folhas.
Dimensão mínima 12 cm profundidade x 31 cm altura x 25
cm comprimento. Para papel toalha inter-folhado de 2 ou 3
dobras, com travas laterais acionados por pressão para
abertura. - SUPORTE PARA PAPEL TOALHA DE PAREDE
Suporte plástico ABS, cor branca, capacidade para 1000
folhas. Dimensão mínima 12 cm profundidade x 31 cm
altura x 25 cm comprimento. Para papel toalha inter-folhado
de 2 ou 3 dobras, com travas laterais acionados por
pressão para abertura.

45,0000 6.480,00144,000

85 UN SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE
Suporte plástico ABS, cor branca, capacidade para 900 ml.
Dimensões mínimas: 10 cm profundidade, 20 cm altura x 11
cm de comprimento. Com display para sabonete interno. -
SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE
Suporte plástico ABS, cor branca, capacidade para 900 ml.
Dimensões mínimas: 10 cm profundidade, 20 cm altura x 11
cm de comprimento. Com display para sabonete interno.

42,0000 6.132,00146,000

86 UN TOALHA DE BANHO  Toalha de banho em 100% algodão.
Especificações mínimas: medindo 70 cm x 140 cm, com
gramatura 360 m/g². Cores diversas. - TOALHA DE BANHO
Toalha de banho em 100% algodão. Especificações
mínimas: medindo 70 cm x 140 cm, com gramatura 360
m/g². Cores diversas.

41,6400 5.413,20130,000

87 UN TOALHA DE BANHO INFANTIL - TOALHA DE BANHO
INFANTIL Toalha de banho na cor amarela, confeccionada
em tecido 100% algodão, fibras naturais, pré lavada e pré
encolhida; com 320 m/g², com costura dupla; medindo no
mínimo 70 cm largura x 120 cm de comprimento; com
etiqueta de identificação do material, composição do tecido,

21,0000 2.100,00100,000
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nome ou marca do fabricante e as instruções de lavagens.

88 UN TOALHA DE CHAO LISTRADA COM CORES FORTES
(tipo banho) 90% algodão, no mínimo. Tamanho 53cm x
100cm. Toalha popular para limpeza em geral. - TOALHA
DE CHAO LISTRADA COM CORES FORTES (tipo banho)
90% algodão, no mínimo. Tamanho 53cm x 100cm. Toalha
popular para limpeza em geral.

16,2900 6.678,90410,000

89 UN TOALHA DE LOUÇA - TOALHA DE LOUÇA
Pano de louça material de alta absorção, fácil enxágue,
pesando no mínimo 80gr, tecido 100% algodão
(comprovado pela etiqueta da fábrica do produto), medidas
mínimas de 65 cm (comprimento) x 45 cm (largura), ideal
para limpeza em copa/cozinha e louças, cor branca.

9,2900 7.543,48812,000

90 UN TOALHA DE ROSTO  Toalha de rosto em 100% algodão.
Especificações mínimas: 50 cm x 80 cm, peso mínimo 250
gr. - TOALHA DE ROSTO  Toalha de rosto em 100%
algodão. Especificações mínimas: 50 cm x 80 cm, peso
mínimo 250 gr.

23,4600 8.492,52362,000

91 UN TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT  Touca descartável em
TNT sanfonada – Tamanho único – Caixa com 100
unidades. - TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT  Touca
descartável em TNT sanfonada – Tamanho único – Caixa
com 100 unidades.

19,3200 5.216,40270,000

92 UN VASSOURA EM NYLON - VASSOURA EM NYLON
A vassoura multiuso. Ideal tanto para pisos internos como
para pisos externos. Com cerdas plumadas, captura melhor
a sujeira e permite maior área de varrição.
Especificações: Cabo de metal plastificado, ideal para todos
os tipos de pisos. Tamanho do cabo: 1,2m, medidas:
31,5cm x 19cm x 6,5cm
indicação de uso: com exclusiva tecnologia multiuso duo,
garante máxima eficiência às vassouras multiuso em
ambientes internos e externos. Com plumagem densa, traz
dois tipos de cerdas. Indicada para todos os tipos de pisos,
da cerâmica à madeira. Por ser plumada, permite a melhor
condução da sujeira ao varrer, sem danificar o piso. Cerdas
firmes para limpeza de sujeiras mais incrustadas. Cerdas
macias para limpeza de pelos, pó e farelos. Tipo de
vassoura: cerdas, tamanho do cabo: 1,20m, tipo de cabo:
metal.

18,6300 18.760,411.007,000

93 UN VASSOURA DE PELO Vassoura com cerdas de pelo
sintético, com base de 60 centímetros. Fixação do cabo
sistema rosca, cabo de madeira, para limpeza de áreas
internas, medindo aproximadamente 120 cm. - VASSOURA
DE PELO Vassoura com cerdas de pelo sintético, com base
de 60 centímetros. Fixação do cabo sistema rosca, cabo de
madeira, para limpeza de áreas internas, medindo
aproximadamente 120 cm.

18,9300 1.154,7361,000

94 UN VASSOURAO Vassourao resistente para limpeza pesada,
cabo de madeira, material polipropileno, tamanho 38,5x5,5 -
VASSOURAO Vassourao resistente para limpeza pesada,
cabo de madeira, material polipropileno, tamanho 38,5x5,5

57,4400 7.352,32128,000

95 UN VASSOURA ESFREGÃO LEVE PARA AUTOMÓVEIS
Medidas: largura de 30 xm e cabo de madeira de 2,20m. -
VASSOURA ESFREGÃO LEVE PARA AUTOMÓVEIS
Medidas: largura de 30 xm e cabo de madeira de 2,20m.

53,1100 10.356,45195,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 1.610.357,66


