
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000039/2016

CAMPOS E GOMES LTDA-ME

CNPJ:  17.010.855/0001-04

AVENIDA   PREFEITO JOSÉ RAPOSO, 211 - PEQUIÁ - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000039/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001777

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000019/2016 000942/2016

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

AGUA SANITÁRIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

37,5025,00 1,50L002 USELIMP001

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a
partir da data de entrega.

155,2032,00 4,85L004 ITAJA002

BALDE

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

21,546,00 3,59UN009
ARQUIPLAS

T
003

BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS

descricao:
- fabricado em material plástico atóxico,
- capacidade para 15 litros,
- super resistente,
- alça metálica segura e confortável.

27,237,00 3,89UN010
ARQUIPLAS

T
004

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

383,208,00 47,90CX020 DANUBIO035

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,

81,2070,00 1,16UN029 ORIENTAL043
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- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

88,5050,00 1,77PC043 COQUETEL037

LIMPA ALUMÍNIO FRASCO COM 500 ML

descricao:
- limpa aluminio liquido,
- frasco de 500 ml,
- especificação do produto: composição básica: tensoativo
aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e
veículo;
- tipo liquido;
- com validade de 2 anos;
- acondicionado em frasco plástico,
- frasco contendo 500 ml;
- laudo analítico do lote do produto e autorização de
funcionamento do fabricante anvisa/ms.
- data de fabricação, validade e lote no rotolo do produto.

12,537,00 1,79FR048 ORIENTAL006

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

102,813,00 34,27UN055 JAGUAR007

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO -
TAM. M.

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

41,8020,00 2,09PAR062 TALGE027

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO -
TAM. P

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: p,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

10,455,00 2,09PAR062 TALGE028

LUVAS EM LÁTEX MULTIUSO

descricao:
- ideal para limpeza de louças, panelas, nanheiro e etc,
- flexiveis e resistentes em latex 100% natural.
- forro 100%  de algodao para absorver transpiracao,
- bordas ajustadas que aumentam a protecao evitando
entrada de agua.

14,567,00 2,08PAR065 TALGE029
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PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,
- aglutinado com resina sintética que apresente ótima
absorvição.

204,002,00 102,00RL066 BETAMIM019

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

23,8515,00 1,59UN068 GOIA020

PÁ PLÁSTICA PARA LIXO

descricao:
- tamanho pequeno.

4,444,00 1,11UN078
ARQUIPLAS

T
008

RODO DE MADEIRA - 60CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 60cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

60,9010,00 6,09UN080 GUIRADO039

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

8,0010,00 0,80UN084 MOTIVOS041

TOUCA DESCARTÁVEL GORRO SANFONADA

descricao:
- com elástico,
- cor branca,
- gramatura 30 gr,
- com a finalidade de uso de cobrir a região craniana ou
couro cabeludo
-  embalagem com 100 unidades

6,791,00 6,79PC104 LAGROTA010

VASSOURA - PÊLO SINTÉTICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m

42,637,00 6,09UN106 GARDINGO011

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

14,103,00 4,70UN110 GUIRADO026

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.341,23

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.341,23

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS

descricao:
- plástico,
- capacidade para 20 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável.

93,0015,00 6,20UN011
ARQUIPLAS

T
061

BOTA PVC PRETA - CANO LONGO

descricao:
- sem forro,
- solado antiderrapante,
- cano longo de aproximadamente37cm,
- numeração: nº 38 ao nº 44.

85,204,00 21,30PAR014 CARTON080

CESTO PLÁSTICO PARA LIXO - 12 LITROS

descrição:
- lixeira, capacidade de 12l,
- na cor preta,
- polipropileno,
- sem tampa,
- formato cilíndrico;
- dimensões aproximadas: 30x25 cm (alturaxdiâmetro).

9,755,00 1,95UN016
ARQUIPLAS

T
062

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

479,0010,00 47,90CX020 DANUBIO078

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

42,9237,00 1,16UN029 ORIENTAL084

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;

56,6432,00 1,77PC043 COQUETEL082
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- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

LIMPA FORNO

descricao:
- produto indicado para limpar fornos,
- pote com no minimo 200 ml,
- composição: soda caústica, coadjuvante, veículo e
perfume.
pote com no minimo 200 ml

11,044,00 2,76UN049 ORIENTAL081

LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS

descricao:
- embalagem de 750 ml
- composição: tensoativos aniônicos, lauril sulfato de sódio,
lauril éter sulfato de sódio, solventes, coadjuvantes, perfume
e água
- aroma: lavanda

119,6832,00 3,74FR052 USELIMP079

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

102,813,00 34,27UN055 JAGUAR064

RODO PLÁSTICO 55 CM

descrição:
- rodo borracha;
- modelo regua: duplo;
- tamanho regua: 55 cm;
- material suporte regua: plastico;
- material cabo: cabo madeira;
- comprimento cabo: 1,5 m;
- acondicionamento: saco plastico;
- unidade de fornecimento: unidade

30,805,00 6,16UN083 GUIRADO065

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              1.030,84

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a
partir da data de entrega.

1.527,75315,00 4,85L004 ITAJA622

BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS

descricao:
- plástico,
- capacidade para 20 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável.

483,6078,00 6,20UN011 ARQUIPLAS
T

623

CESTO PLÁSTICO PARA LIXO - 12 LITROS

descrição:
- lixeira, capacidade de 12l,
- na cor preta,
- polipropileno,
- sem tampa,
- formato cilíndrico;
- dimensões aproximadas: 30x25 cm (alturaxdiâmetro).

97,5050,00 1,95UN016
ARQUIPLAS

T
624

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
383,208,00 47,90CX020 DANUBIO649
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

1.276,001100,00 1,16UN029 ORIENTAL658

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

552,24312,00 1,77PC043 COQUETEL654

LIMPA FORNO

descricao:
- produto indicado para limpar fornos,
- pote com no minimo 200 ml,
- composição: soda caústica, coadjuvante, veículo e
perfume.
pote com no minimo 200 ml

46,9217,00 2,76UN049 ORIENTAL651

LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS

descricao:
- embalagem de 750 ml
- composição: tensoativos aniônicos, lauril sulfato de sódio,
lauril éter sulfato de sódio, solventes, coadjuvantes, perfume
e água
- aroma: lavanda

587,18157,00 3,74FR052 USELIMP650

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

514,0515,00 34,27UN055 JAGUAR626

PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,
- aglutinado com resina sintética que apresente ótima
absorvição.

306,003,00 102,00RL066 BETAMIM637

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;

993,75625,00 1,59UN068 GOIA639
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- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

RODO PLÁSTICO 55 CM

descrição:
- rodo borracha;
- modelo regua: duplo;
- tamanho regua: 55 cm;
- material suporte regua: plastico;
- material cabo: cabo madeira;
- comprimento cabo: 1,5 m;
- acondicionamento: saco plastico;
- unidade de fornecimento: unidade

960,96156,00 6,16UN083 GUIRADO627

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

249,60312,00 0,80UN084 MOTIVOS656

TOUCA DESCARTÁVEL GORRO SANFONADA

descricao:
- com elástico,
- cor branca,
- gramatura 30 gr,
- com a finalidade de uso de cobrir a região craniana ou
couro cabeludo
-  embalagem com 100 unidades

420,9862,00 6,79PC104 LAGROTA628

VASSOURA - PÊLO SINTÉTICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

761,25125,00 6,09UN106 GARDINGO629

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

225,6048,00 4,70UN110 GUIRADO644

ESCOLAS MUNICIPAIS:              9.386,58

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a
partir da data de entrega.

1.527,75315,00 4,85L004 ITAJA560

AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS

descrição:
739,10190,00 3,89UN006 USELIMP591
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- amaciante líquido,
- para todo tipo de roupa.
- apresentação: amaciante concentrado,
- neutro, rotulagem, com número com todas as informações
técnicas,
- data de fabricação, validade não inferior a 12 meses a
partir da data de entrega,
- procedência e registro no ministério da saúde, -
composições que garantam a sua ação bacteriostática, -
perfumado,
- coloração azul,
- densidade aparente, viscoso.
- acondicionado em embalagem plástica apropriada de 2
litros.

BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS

descricao:
- plástico,
- capacidade para 20 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável.

198,4032,00 6,20UN011
ARQUIPLAS

T
561

CESTO PLÁSTICO PARA LIXO - 12 LITROS

descrição:
- lixeira, capacidade de 12l,
- na cor preta,
- polipropileno,
- sem tampa,
- formato cilíndrico;
- dimensões aproximadas: 30x25 cm (alturaxdiâmetro).

48,7525,00 1,95UN016
ARQUIPLAS

T
562

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

479,0010,00 47,90CX020 DANUBIO596

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

2.175,001875,00 1,16UN029 ORIENTAL604

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

138,0678,00 1,77PC043 COQUETEL600

LIMPA FORNO

descricao:
- produto indicado para limpar fornos,

27,6010,00 2,76UN049 ORIENTAL598
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- pote com no minimo 200 ml,
- composição: soda caústica, coadjuvante, veículo e
perfume.
pote com no minimo 200 ml

LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS

descricao:
- embalagem de 750 ml
- composição: tensoativos aniônicos, lauril sulfato de sódio,
lauril éter sulfato de sódio, solventes, coadjuvantes, perfume
e água
- aroma: lavanda

467,50125,00 3,74FR052 USELIMP597

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

239,897,00 34,27UN055 JAGUAR565

PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,
- aglutinado com resina sintética que apresente ótima
absorvição.

510,005,00 102,00RL066 BETAMIM582

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

1.486,65935,00 1,59UN068 GOIA583

RODO PLÁSTICO 55 CM

descrição:
- rodo borracha;
- modelo regua: duplo;
- tamanho regua: 55 cm;
- material suporte regua: plastico;
- material cabo: cabo madeira;
- comprimento cabo: 1,5 m;
- acondicionamento: saco plastico;
- unidade de fornecimento: unidade

1.755,60285,00 6,16UN083 GUIRADO566

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

1.000,001250,00 0,80UN084 MOTIVOS602

TOUCA DESCARTÁVEL GORRO SANFONADA

descricao:
- com elástico,
- cor branca,
- gramatura 30 gr,
- com a finalidade de uso de cobrir a região craniana ou
couro cabeludo
-  embalagem com 100 unidades

441,3565,00 6,79PC104 LAGROTA567

VASSOURA - PÊLO SINTÉTICO 578,5595,00 6,09UN106 GARDINGO568
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

150,4032,00 4,70UN110 GUIRADO590

CRECHES MUNICIPAIS:              11.963,60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              22.381,02

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a
partir da data de entrega.

7.275,001500,00 4,85L004 ITAJA101

BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS

descricao:
- fabricado em material plástico atóxico,
- capacidade para 15 litros,
- super resistente,
- alça metálica segura e confortável.

58,3515,00 3,89UN010
ARQUIPLAS

T
103

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

2.395,0050,00 47,90CX020 DANUBIO124

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

348,00300,00 1,16UN029 ORIENTAL129

FILME DE PVC EM ROLO 28 CM X 30 M PARA
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 41,2010,00 4,12RL037 BOREDA113

KIT ODONTOLÓGICO
contendo: escova dental adulto + pasta de 90 gramas com

3.237,501250,00 2,59KIT045
DENTAL
CARE /

108
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
fluor + fio dental de 25 metros FREDENT

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular,
- capacidade 15 litros.

205,4013,00 15,80UN054 JAGUAR130

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

239,897,00 34,27UN055 JAGUAR105

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

63,6040,00 1,59UN068 GOIA116

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- - saboneteira jsn para sabonete líquido;
- construído em plástico resistente abs;
- próprio para uso de sabonete líquido em refil ou
reservatório de 800 ml;
- dimensões externas: 123mm de largura x 267mm de altura
x 135m
- acompanha parafusos e buxas necessários para a
instalação,
- garantia mínima de 6 meses.

291,7515,00 19,45UN087 BELL PLUS121

SACOLA PLÁSTICA - 25CM X 15,5 CM

descricao:
- alça camiseta branca,
- resistente,
- tamanho 25 x 15,5 cm
- caixa com 1000 unidades.

466,0020,00 23,30CX097 CENTRAL125

VASSOURA - PÊLO SINTÉTICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

91,3515,00 6,09UN106 GARDINGO106

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

211,5045,00 4,70UN110 GUIRADO119

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              14.924,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              14.924,54

00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOSSecretaria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOSLocal

MarcaItem

AGUA SANITÁRIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

37,5025,00 1,50L002 USELIMP145

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a
partir da data de entrega.

72,7515,00 4,85L004 ITAJA146

BALDE

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

25,137,00 3,59UN009 ARQUIPLAS
T

147

BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS

descricao:
- fabricado em material plástico atóxico,
- capacidade para 15 litros,
- super resistente,
- alça metálica segura e confortável.

27,237,00 3,89UN010
ARQUIPLAS

T
148

BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS

descricao:
- plástico,
- capacidade para 20 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável.

43,407,00 6,20UN011
ARQUIPLAS

T
149

BOTA PVC PRETA - CANO LONGO

descricao:
- sem forro,
- solado antiderrapante,
- cano longo de aproximadamente37cm,
- numeração: nº 38 ao nº 44.

532,5025,00 21,30PAR014 CARTON176

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

622,7013,00 47,90CX020 DANUBIO175

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,

29,0025,00 1,16UN029 ORIENTAL187
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

23,0113,00 1,77PC043 COQUETEL178

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

239,897,00 34,27UN055 JAGUAR151

LUVA DE BORRACHA NITRILICA COM SUPORTE EM
SUEDINE 240MM

descrição:
- com fios de algodão,
- dorso ventilado
- punho de malha,
- tamanho 240 mm
- com suporte têxtil em algodão que oferece conforto ao
usuário,
- resistência ao rasgamento e flexibilidade;
- revestimento em composto nitrílico de alta qualidade -
garante maior resistência química no manuseio de solventes,
óleos e graxas;
- punho em malha;
- anatômicas.

637,50125,00 5,10PAR060 MUCAMBO177

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO -
TAM. G

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: g,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

41,8020,00 2,09PAR062 TALGE168

LUVAS EM LÁTEX MULTIUSO

descricao:
- ideal para limpeza de louças, panelas, nanheiro e etc,
- flexiveis e resistentes em latex 100% natural.
- forro 100%  de algodao para absorver transpiracao,
- bordas ajustadas que aumentam a protecao evitando
entrada de agua.

41,6020,00 2,08PAR065 TALGE169

PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,
- aglutinado com resina sintética que apresente ótima
absorvição.

204,002,00 102,00RL066 BETAMIM160
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
REFIL PARA RODO MAGICO MULTIFUNCIONAL
descricao:
- refil para o rodo magico 28 cm padrão,
- original
- refil absorvente fabricado em espuma macia pva
- cor azul
- durabilidade de até 1 ano

65,457,00 9,35UN079 BETANIN181

RODO DE MADEIRA - 60CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 60cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

42,637,00 6,09UN080 GUIRADO182

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

10,4013,00 0,80UN084 MOTIVOS184

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- - saboneteira jsn para sabonete líquido;
- construído em plástico resistente abs;
- próprio para uso de sabonete líquido em refil ou
reservatório de 800 ml;
- dimensões externas: 123mm de largura x 267mm de altura
x 135m
- acompanha parafusos e buxas necessários para a
instalação,
- garantia mínima de 6 meses.

136,157,00 19,45UN087 BELL PLUS172

VASSOURA - PÊLO SINTÉTICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

42,637,00 6,09UN106 GARDINGO153

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

37,608,00 4,70UN110 GUIRADO167

SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:              2.912,87

SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.912,87

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS

descricao:
- fabricado em material plástico atóxico,
- capacidade para 15 litros,
- super resistente,
- alça metálica segura e confortável.

7,782,00 3,89UN010
ARQUIPLAS

T
271

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

23,2020,00 1,16UN029 ORIENTAL286

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular,
- capacidade 15 litros.

15,801,00 15,80UN054 JAGUAR287

RODO DE MADEIRA - 60CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 60cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

6,091,00 6,09UN080 GUIRADO284

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- - saboneteira jsn para sabonete líquido;
- construído em plástico resistente abs;
- próprio para uso de sabonete líquido em refil ou
reservatório de 800 ml;
- dimensões externas: 123mm de largura x 267mm de altura
x 135m
- acompanha parafusos e buxas necessários para a
instalação,
- garantia mínima de 6 meses.

19,451,00 19,45UN087 BELL PLUS281

VASSOURA - PÊLO SINTÉTICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

12,182,00 6,09UN106 GARDINGO273

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
4,701,00 4,70UN110 GUIRADO279
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              89,20

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              89,20

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOLocal

MarcaItem

AGUA SANITÁRIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

37,5025,00 1,50L002 USELIMP206

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a
partir da data de entrega.

72,7515,00 4,85L004 ITAJA208

AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO DE 500 ML

descricao:
- para ser usado no processo de finalizacao da lavagem de
roupas;
- odor caracteristico da essencia;
- estado fisico: liquido viscoso, limpido, isento de material
estranho;
- cor azul ou rosa;
- composicao: cloreto de dimetil amonio, conservante e agua
deionizada;
- viscosidade ate 200 cps;
- densidade minima de 1,00 + 0,05g/ml.

8,805,00 1,76FR007 SIGMA240

BALDE

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

25,137,00 3,59UN009
ARQUIPLAS

T
209

BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS

descricao:
- plástico,
- capacidade para 20 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável.

43,407,00 6,20UN011
ARQUIPLAS

T
210

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,

239,505,00 47,90CX020 DANUBIO238
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

34,8030,00 1,16UN029 ORIENTAL248

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

17,7010,00 1,77PC043 COQUETEL242

LIMPA ALUMÍNIO FRASCO COM 500 ML

descricao:
- limpa aluminio liquido,
- frasco de 500 ml,
- especificação do produto: composição básica: tensoativo
aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e
veículo;
- tipo liquido;
- com validade de 2 anos;
- acondicionado em frasco plástico,
- frasco contendo 500 ml;
- laudo analítico do lote do produto e autorização de
funcionamento do fabricante anvisa/ms.
- data de fabricação, validade e lote no rotolo do produto.

8,955,00 1,79FR048 ORIENTAL212

LIMPA FORNO

descricao:
- produto indicado para limpar fornos,
- pote com no minimo 200 ml,
- composição: soda caústica, coadjuvante, veículo e
perfume.
pote com no minimo 200 ml

8,283,00 2,76UN049 ORIENTAL239

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular,
- capacidade 15 litros.

79,005,00 15,80UN054 JAGUAR249

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

68,542,00 34,27UN055 JAGUAR213

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO -
TAM. M.

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,

10,455,00 2,09PAR062 TALGE230
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- embalagem: par.

PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,
- aglutinado com resina sintética que apresente ótima
absorvição.

204,002,00 102,00RL066 BETAMIM265

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

39,7525,00 1,59UN068 GOIA224

REFIL PARA RODO MAGICO MULTIFUNCIONAL
descricao:
- refil para o rodo magico 28 cm padrão,
- original
- refil absorvente fabricado em espuma macia pva
- cor azul
- durabilidade de até 1 ano

28,053,00 9,35UN079 BETANIN244

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

9,6012,00 0,80UN084 MOTIVOS246

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- - saboneteira jsn para sabonete líquido;
- construído em plástico resistente abs;
- próprio para uso de sabonete líquido em refil ou
reservatório de 800 ml;
- dimensões externas: 123mm de largura x 267mm de altura
x 135m
- acompanha parafusos e buxas necessários para a
instalação,
- garantia mínima de 6 meses.

77,804,00 19,45UN087 BELL PLUS233

TOUCA DESCARTÁVEL GORRO SANFONADA

descricao:
- com elástico,
- cor branca,
- gramatura 30 gr,
- com a finalidade de uso de cobrir a região craniana ou
couro cabeludo
-  embalagem com 100 unidades

13,582,00 6,79PC104 LAGROTA215

VASSOURA - PÊLO SINTÉTICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm

18,273,00 6,09UN106 GARDINGO216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

18,804,00 4,70UN110 GUIRADO229

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              1.064,65

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              1.064,65

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00422 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a
partir da data de entrega.

72,7515,00 4,85L004 ITAJA291

BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS

descricao:
- fabricado em material plástico atóxico,
- capacidade para 15 litros,
- super resistente,
- alça metálica segura e confortável.

11,673,00 3,89UN010
ARQUIPLAS

T
292

BOTA PVC PRETA - CANO LONGO

descricao:
- sem forro,
- solado antiderrapante,
- cano longo de aproximadamente37cm,
- numeração: nº 38 ao nº 44.

149,107,00 21,30PAR014 CARTON306

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

143,703,00 47,90CX020 DANUBIO305

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

29,0025,00 1,16UN029 ORIENTAL312

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular,

47,403,00 15,80UN054 JAGUAR313
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- capacidade 15 litros.

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

68,542,00 34,27UN055 JAGUAR294

LUVAS EM LÁTEX MULTIUSO

descricao:
- ideal para limpeza de louças, panelas, nanheiro e etc,
- flexiveis e resistentes em latex 100% natural.
- forro 100%  de algodao para absorver transpiracao,
- bordas ajustadas que aumentam a protecao evitando
entrada de agua.

24,9612,00 2,08PAR065 TALGE300

RODO DE MADEIRA - 60CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 60cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

30,455,00 6,09UN080 GUIRADO310

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- - saboneteira jsn para sabonete líquido;
- construído em plástico resistente abs;
- próprio para uso de sabonete líquido em refil ou
reservatório de 800 ml;
- dimensões externas: 123mm de largura x 267mm de altura
x 135m
- acompanha parafusos e buxas necessários para a
instalação,
- garantia mínima de 6 meses.

38,902,00 19,45UN087 BELL PLUS303

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

14,103,00 4,70UN110 GUIRADO299

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              630,57

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00575 - RODOVIÁRIA MUNICIPALLocal

MarcaItem

AGUA SANITÁRIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

150,00100,00 1,50L002 USELIMP321

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a
partir da data de entrega.

48,5010,00 4,85L004 ITAJA323
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
BALDE

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.

25,137,00 3,59UN009
ARQUIPLAS

T
324

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

95,802,00 47,90CX020 DANUBIO336

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

73,0863,00 1,16UN029 ORIENTAL342

RODO DE MADEIRA - 60CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 60cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

30,455,00 6,09UN080 GUIRADO340

RODOVIÁRIA MUNICIPAL:              422,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              1.053,53

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALLocal

MarcaItem

AGUA SANITÁRIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

150,00100,00 1,50L002 USELIMP351

AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO DE 500 ML

descricao:
- para ser usado no processo de finalizacao da lavagem de

123,2070,00 1,76FR007 SIGMA387
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
roupas;
- odor caracteristico da essencia;
- estado fisico: liquido viscoso, limpido, isento de material
estranho;
- cor azul ou rosa;
- composicao: cloreto de dimetil amonio, conservante e agua
deionizada;
- viscosidade ate 200 cps;
- densidade minima de 1,00 + 0,05g/ml.

BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS

descricao:
- fabricado em material plástico atóxico,
- capacidade para 15 litros,
- super resistente,
- alça metálica segura e confortável.

38,9010,00 3,89UN010
ARQUIPLAS

T
353

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

479,0010,00 47,90CX020 DANUBIO382

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

348,00300,00 1,16UN029 ORIENTAL398

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

177,00100,00 1,77PC043 COQUETEL392

LIMPA ALUMÍNIO FRASCO COM 500 ML

descricao:
- limpa aluminio liquido,
- frasco de 500 ml,
- especificação do produto: composição básica: tensoativo
aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e
veículo;
- tipo liquido;
- com validade de 2 anos;
- acondicionado em frasco plástico,
- frasco contendo 500 ml;
- laudo analítico do lote do produto e autorização de
funcionamento do fabricante anvisa/ms.
- data de fabricação, validade e lote no rotolo do produto.

17,9010,00 1,79FR048 ORIENTAL355

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

descricao:
79,005,00 15,80UN054 JAGUAR410
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular,
- capacidade 15 litros.

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

342,7010,00 34,27UN055 JAGUAR356

PÁ PLÁSTICA PARA LIXO

descricao:
- tamanho pequeno.

14,4313,00 1,11UN078
ARQUIPLAS

T
357

RODO DE MADEIRA - 60CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 60cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

30,455,00 6,09UN080 GUIRADO395

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

60,0075,00 0,80UN084 MOTIVOS396

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- - saboneteira jsn para sabonete líquido;
- construído em plástico resistente abs;
- próprio para uso de sabonete líquido em refil ou
reservatório de 800 ml;
- dimensões externas: 123mm de largura x 267mm de altura
x 135m
- acompanha parafusos e buxas necessários para a
instalação,
- garantia mínima de 6 meses.

19,451,00 19,45UN087 BELL PLUS376

SUPORTE DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO
descrição:
- tipo de material: frente: plástico
- base styron;
- características do abs: baixa densidade
- alta resistência;
- medidas: altura 32 cm / largura 26.7 cm / profundidade 12.8
cm;
- sistema de abertura: travas laterais acionados por
pressão;
- tipos de papel utilizado: papel toalha interfolha 2 e 3 dobras;
- acompanhado parafusos e buchas necessários para
instalação.
- garantia mínima de 12 meses.

194,5010,00 19,45UN102 BELL PLUS358

TOUCA DESCARTÁVEL GORRO SANFONADA

descricao:
- com elástico,
- cor branca,
- gramatura 30 gr,
- com a finalidade de uso de cobrir a região craniana ou
couro cabeludo

339,5050,00 6,79PC104 LAGROTA359
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

-  embalagem com 100 unidades

VASSOURA - PÊLO SINTÉTICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

18,273,00 6,09UN106 GARDINGO360

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

47,0010,00 4,70UN110 GUIRADO374

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              2.479,30

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              2.479,30

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a
partir da data de entrega.

121,2525,00 4,85L004 ITAJA411

BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS

descricao:
- fabricado em material plástico atóxico,
- capacidade para 15 litros,
- super resistente,
- alça metálica segura e confortável.

11,673,00 3,89UN010
ARQUIPLAS

T
412

BOTA PVC PRETA - CANO LONGO

descricao:
- sem forro,
- solado antiderrapante,
- cano longo de aproximadamente37cm,
- numeração: nº 38 ao nº 44.

42,602,00 21,30PAR014 CARTON425

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

2.395,0050,00 47,90CX020 DANUBIO424

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,

58,0050,00 1,16UN029 ORIENTAL430
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

17,7010,00 1,77PC043 COQUETEL426

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular,
- capacidade 15 litros.

79,005,00 15,80UN054 JAGUAR431

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

31,8020,00 1,59UN068 GOIA418

RODO DE MADEIRA - 60CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 60cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

30,455,00 6,09UN080 GUIRADO428

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

9,402,00 4,70UN110 GUIRADO420

GABINETE DO PREFEITO:              2.796,87

GABINETE DO PREFEITO:              2.796,87

00023 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00555 - CASA DA CULTURALocal

MarcaItem

AGUA SANITÁRIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;

240,00160,00 1,50L002 USELIMP674
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

BALDE

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

28,728,00 3,59UN009
ARQUIPLAS

T
676

BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS

descricao:
- fabricado em material plástico atóxico,
- capacidade para 15 litros,
- super resistente,
- alça metálica segura e confortável.

31,128,00 3,89UN010
ARQUIPLAS

T
677

BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS

descricao:
- plástico,
- capacidade para 20 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável.

49,608,00 6,20UN011
ARQUIPLAS

T
678

CESTO PLÁSTICO PARA LIXO - 12 LITROS

descrição:
- lixeira, capacidade de 12l,
- na cor preta,
- polipropileno,
- sem tampa,
- formato cilíndrico;
- dimensões aproximadas: 30x25 cm (alturaxdiâmetro).

15,608,00 1,95UN016
ARQUIPLAS

T
681

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

5.748,00120,00 47,90CX020 DANUBIO685

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

232,00200,00 1,16UN029 ORIENTAL691

FILME DE PVC EM ROLO 28 CM X 30 M PARA
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 98,8824,00 4,12RL037 BOREDA697

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;

300,90170,00 1,77PC043 COQUETEL699
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

LIMPA FORNO

descricao:
- produto indicado para limpar fornos,
- pote com no minimo 200 ml,
- composição: soda caústica, coadjuvante, veículo e
perfume.
pote com no minimo 200 ml

27,6010,00 2,76UN049 ORIENTAL700

LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS

descricao:
- embalagem de 750 ml
- composição: tensoativos aniônicos, lauril sulfato de sódio,
lauril éter sulfato de sódio, solventes, coadjuvantes, perfume
e água
- aroma: lavanda

561,00150,00 3,74FR052 USELIMP703

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular,
- capacidade 15 litros.

126,408,00 15,80UN054 JAGUAR705

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO -
TAM. G

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: g,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

41,8020,00 2,09PAR062 TALGE709

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO -
TAM. M.

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

41,8020,00 2,09PAR062 TALGE710

PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,
- aglutinado com resina sintética que apresente ótima
absorvição.

816,008,00 102,00RL066 BETAMIM712

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;

159,00100,00 1,59UN068 GOIA714
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

RODO DE MADEIRA - 60CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 60cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

121,8020,00 6,09UN080 GUIRADO722

RODO PLÁSTICO 55 CM

descrição:
- rodo borracha;
- modelo regua: duplo;
- tamanho regua: 55 cm;
- material suporte regua: plastico;
- material cabo: cabo madeira;
- comprimento cabo: 1,5 m;
- acondicionamento: saco plastico;
- unidade de fornecimento: unidade

123,2020,00 6,16UN083 GUIRADO723

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

16,0020,00 0,80UN084 MOTIVOS724

CASA DA CULTURA:              8.779,42

SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              8.779,42

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICALocal

MarcaItem

AGUA SANITÁRIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

22,5015,00 1,50L002 USELIMP439

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a
partir da data de entrega.

14,553,00 4,85L004 ITAJA441

BALDE

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,

17,955,00 3,59UN009
ARQUIPLAS

T
442
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS

descricao:
- plástico,
- capacidade para 20 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável.

43,407,00 6,20UN011
ARQUIPLAS

T
443

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

239,505,00 47,90CX020 DANUBIO476

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

20,8818,00 1,16UN029 ORIENTAL487

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

12,397,00 1,77PC043 COQUETEL481

LIMPA ALUMÍNIO FRASCO COM 500 ML

descricao:
- limpa aluminio liquido,
- frasco de 500 ml,
- especificação do produto: composição básica: tensoativo
aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e
veículo;
- tipo liquido;
- com validade de 2 anos;
- acondicionado em frasco plástico,
- frasco contendo 500 ml;
- laudo analítico do lote do produto e autorização de
funcionamento do fabricante anvisa/ms.
- data de fabricação, validade e lote no rotolo do produto.

1,791,00 1,79FR048 ORIENTAL445

LIMPA FORNO

descricao:
- produto indicado para limpar fornos,
- pote com no minimo 200 ml,
- composição: soda caústica, coadjuvante, veículo e

5,522,00 2,76UN049 ORIENTAL477
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
perfume.
pote com no minimo 200 ml

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular,
- capacidade 15 litros.

47,403,00 15,80UN054 JAGUAR488

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

34,271,00 34,27UN055 JAGUAR446

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO -
TAM. G

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: g,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

14,637,00 2,09PAR062 TALGE464

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO -
TAM. M.

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

14,637,00 2,09PAR062 TALGE465

PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,
- aglutinado com resina sintética que apresente ótima
absorvição.

102,001,00 102,00RL066 BETAMIM457

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

19,0812,00 1,59UN068 GOIA458

PÁ PLÁSTICA PARA LIXO

descricao:
- tamanho pequeno.

3,333,00 1,11UN078
ARQUIPLAS

T
448

REFIL PARA RODO MAGICO MULTIFUNCIONAL
descricao:
- refil para o rodo magico 28 cm padrão,
- original
- refil absorvente fabricado em espuma macia pva
- cor azul
- durabilidade de até 1 ano

28,053,00 9,35UN079 BETANIN483
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
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SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

6,408,00 0,80UN084 MOTIVOS485

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- - saboneteira jsn para sabonete líquido;
- construído em plástico resistente abs;
- próprio para uso de sabonete líquido em refil ou
reservatório de 800 ml;
- dimensões externas: 123mm de largura x 267mm de altura
x 135m
- acompanha parafusos e buxas necessários para a
instalação,
- garantia mínima de 6 meses.

38,902,00 19,45UN087 BELL PLUS467

VASSOURA - PÊLO SINTÉTICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

18,273,00 6,09UN106 GARDINGO450

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

14,103,00 4,70UN110 GUIRADO463

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              719,54

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              719,54

00029 - SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00576 - SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAOLocal

MarcaItem

AGUA SANITÁRIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

15,0010,00 1,50L002 USELIMP502

AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO DE 500 ML

descricao:
- para ser usado no processo de finalizacao da lavagem de
roupas;
- odor caracteristico da essencia;
- estado fisico: liquido viscoso, limpido, isento de material
estranho;
- cor azul ou rosa;
- composicao: cloreto de dimetil amonio, conservante e agua
deionizada;
- viscosidade ate 200 cps;

8,805,00 1,76FR007 SIGMA536
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- densidade minima de 1,00 + 0,05g/ml.

BALDE

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

7,182,00 3,59UN009
ARQUIPLAS

T
504

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

239,505,00 47,90CX020 DANUBIO532

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

29,0025,00 1,16UN029 ORIENTAL547

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

5,313,00 1,77PC043 COQUETEL539

LIMPA ALUMÍNIO FRASCO COM 500 ML

descricao:
- limpa aluminio liquido,
- frasco de 500 ml,
- especificação do produto: composição básica: tensoativo
aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e
veículo;
- tipo liquido;
- com validade de 2 anos;
- acondicionado em frasco plástico,
- frasco contendo 500 ml;
- laudo analítico do lote do produto e autorização de
funcionamento do fabricante anvisa/ms.
- data de fabricação, validade e lote no rotolo do produto.

8,955,00 1,79FR048 ORIENTAL506

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular,
- capacidade 15 litros.

63,204,00 15,80UN054 JAGUAR548
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

102,813,00 34,27UN055 JAGUAR507

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO -
TAM. G

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: g,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

10,455,00 2,09PAR062 TALGE523

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO -
TAM. M.

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

10,455,00 2,09PAR062 TALGE524

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO -
TAM. P

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: p,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

10,455,00 2,09PAR062 TALGE525

PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,
- aglutinado com resina sintética que apresente ótima
absorvição.

102,001,00 102,00RL066 BETAMIM517

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

15,9010,00 1,59UN068 GOIA518

PÁ PLÁSTICA PARA LIXO

descricao:
- tamanho pequeno.

3,333,00 1,11UN078
ARQUIPLAS

T
508

REFIL PARA RODO MAGICO MULTIFUNCIONAL
descricao:
- refil para o rodo magico 28 cm padrão,
- original

46,755,00 9,35UN079 BETANIN542
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- refil absorvente fabricado em espuma macia pva
- cor azul
- durabilidade de até 1 ano

RODO DE MADEIRA - 60CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 60cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

12,182,00 6,09UN080 GUIRADO543

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

8,0010,00 0,80UN084 MOTIVOS545

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- - saboneteira jsn para sabonete líquido;
- construído em plástico resistente abs;
- próprio para uso de sabonete líquido em refil ou
reservatório de 800 ml;
- dimensões externas: 123mm de largura x 267mm de altura
x 135m
- acompanha parafusos e buxas necessários para a
instalação,
- garantia mínima de 6 meses.

38,902,00 19,45UN087 BELL PLUS528

VASSOURA - PÊLO SINTÉTICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

18,273,00 6,09UN106 GARDINGO510

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

14,103,00 4,70UN110 GUIRADO522

SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAO:              770,53

SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAO:              770,53

CAMPOS E GOMES LTDA-ME:                        59.312,70
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