
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000040/2016

COMERCIAL PICAPAU EIRELI ME

CNPJ:  21.463.538/0001-02

Rua Etelvina Brandão Ferreira, 10 - PORTO DE CARIACICA - Cariacica - ES - CEP: 29156709

ANEXO - TERMO Nº 000040/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001778

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

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

338,00200,00 1,69L018 ARKILIMP052

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

731,25225,00 3,25FR026 OESTE050

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,
- embalagem com minimo de 360ml.

175,5030,00 5,85UN028 DOM LINE013

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

396,2070,00 5,66PC072 VIRGEM PEL044

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,

498,0030,00 16,60PC092 GIGANTE045
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

350,2068,00 5,15PC096 GIGANTE048

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.489,15

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.489,15

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

62,5337,00 1,69L018 ARKILIMP094

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

123,5038,00 3,25FR026 OESTE092

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

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

53,2019,00 2,80PAR063 VOLK098

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;

96,2217,00 5,66PC072 VIRGEM PEL086
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

1.029,2062,00 16,60PC092 GIGANTE088

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              1.364,65

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

532,35315,00 1,69L018 ARKILIMP665

CREME DENTAL COM FLÚOR - 90 GRAMAS
descricao:
- fluor: fluor 1450-1500 ppm,
- composicao: abrasivos, agua
lauril sulfato de sodio, aroma sacarina sodica e outros,
colorido,
- dados rotulagem: data fabricacao, numero lote, registro no
ministerio da saude,
- selo de aprovacao da associacao brasileira de odontologia
(abo),
- validade: superior a 24 meses,
- unidade de fornecimento: bisnaga 90 g

250,00250,00 1,00BIS024 FREDENT666

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

1.023,75315,00 3,25FR026 OESTE664

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

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

350,00125,00 2,80PAR063 VOLK671
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

271,6848,00 5,66PC072 VIRGEM PEL659

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

2.606,20157,00 16,60PC092 GIGANTE660

ESCOLAS MUNICIPAIS:              5.033,98

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

2.535,001500,00 1,69L018 ARKILIMP613

CREME DENTAL COM FLÚOR - 90 GRAMAS
descricao:
- fluor: fluor 1450-1500 ppm,
- composicao: abrasivos, agua
lauril sulfato de sodio, aroma sacarina sodica e outros,
colorido,
- dados rotulagem: data fabricacao, numero lote, registro no
ministerio da saude,
- selo de aprovacao da associacao brasileira de odontologia
(abo),
- validade: superior a 24 meses,
- unidade de fornecimento: bisnaga 90 g

250,00250,00 1,00BIS024 FREDENT614

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

3.997,501230,00 3,25FR026 OESTE612

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

descricao:
- luva, material: latex,

526,40188,00 2,80PAR063 VOLK619
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- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

181,1232,00 5,66PC072 VIRGEM PEL605

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

6.225,00375,00 16,60PC092 GIGANTE606

CRECHES MUNICIPAIS:              13.715,02

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              20.113,65

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

574,60340,00 1,69L018 ARKILIMP138

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

211,2565,00 3,25FR026 OESTE137

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,

117,0020,00 5,85UN028 DOM LINE110

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
- data de fabricação e lote,
- embalagem com minimo de 360ml.

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. G

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

89,6032,00 2,80PAR063 VOLK141

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

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

140,0050,00 2,80PAR063 VOLK142

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. P

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

140,0050,00 2,80PAR063 VOLK143

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

2.830,00500,00 5,66PC072 VIRGEM PEL131

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

664,0040,00 16,60PC092 GIGANTE132

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

257,5050,00 5,15PC096 GIGANTE135
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.023,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              5.023,95

00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

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

MarcaItem

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

84,5050,00 1,69L018 ARKILIMP197

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

325,00100,00 3,25FR026 OESTE196

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,
- embalagem com minimo de 360ml.

70,2012,00 5,85UN028 DOM LINE155

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. G

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

28,0010,00 2,80PAR063 VOLK203

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

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

28,0010,00 2,80PAR063 VOLK204

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS
84,9015,00 5,66PC072 VIRGEM PEL189
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

1.029,2062,00 16,60PC092 GIGANTE190

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

195,7038,00 5,15PC096 GIGANTE194

SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:              1.845,50

SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              1.845,50

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,
- embalagem com minimo de 360ml.

17,553,00 5,85UN028 DOM LINE274

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

33,202,00 16,60PC092 GIGANTE288

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,

51,5010,00 5,15PC096 GIGANTE289
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              102,25

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              102,25

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOLocal

MarcaItem

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

25,3515,00 1,69L018 ARKILIMP259

DESINFETANTE

descricao:
- bactericida de eucalipto,
- frasco com 02 litros,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

65,0020,00 3,25FR025 OESTE256

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

81,2525,00 3,25FR026 OESTE257

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,
- embalagem com minimo de 360ml.

87,7515,00 5,85UN028 DOM LINE218

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

113,2020,00 5,66PC072 VIRGEM PEL250

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
83,005,00 16,60PC092 GIGANTE251

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
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

51,5010,00 5,15PC096 GIGANTE254

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              507,05

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              507,05

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00422 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

42,2525,00 1,69L018 ARKILIMP307

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

48,7515,00 3,25FR026 OESTE318

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,
- embalagem com minimo de 360ml.

40,957,00 5,85UN028 DOM LINE295

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
141,5025,00 5,66PC072 VIRGEM PEL314

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
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

128,7525,00 5,15PC096 GIGANTE316

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              402,20

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00575 - RODOVIÁRIA MUNICIPALLocal

MarcaItem

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

84,5050,00 1,69L018 ARKILIMP337

DESINFETANTE

descricao:
- bactericida de eucalipto,
- frasco com 02 litros,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

325,00100,00 3,25FR025 OESTE346

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

243,7575,00 3,25FR026 OESTE347

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,
- embalagem com minimo de 360ml.

70,2012,00 5,85UN028 DOM LINE328

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

280,00100,00 2,80PAR063 VOLK350
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

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

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

215,8013,00 16,60PC092 GIGANTE343

RODOVIÁRIA MUNICIPAL:              1.219,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              1.621,45

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALLocal

MarcaItem

CREME DENTAL COM FLÚOR - 90 GRAMAS
descricao:
- fluor: fluor 1450-1500 ppm,
- composicao: abrasivos, agua
lauril sulfato de sodio, aroma sacarina sodica e outros,
colorido,
- dados rotulagem: data fabricacao, numero lote, registro no
ministerio da saude,
- selo de aprovacao da associacao brasileira de odontologia
(abo),
- validade: superior a 24 meses,
- unidade de fornecimento: bisnaga 90 g

150,00150,00 1,00BIS024 FREDENT384

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

617,50190,00 3,25FR026 OESTE404

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,

17,553,00 5,85UN028 DOM LINE363

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- embalagem com minimo de 360ml.

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

481,1085,00 5,66PC072 VIRGEM PEL399

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

498,0030,00 16,60PC092 GIGANTE400

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

412,0080,00 5,15PC096 GIGANTE408

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              2.176,15

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              2.176,15

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

48,7515,00 3,25FR026 OESTE437

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,

58,5010,00 5,85UN028 DOM LINE414
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- embalagem com minimo de 360ml.

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

84,9015,00 5,66PC072 VIRGEM PEL432

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

49,803,00 16,60PC092 GIGANTE433

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

77,2515,00 5,15PC096 GIGANTE435

GABINETE DO PREFEITO:              319,20

GABINETE DO PREFEITO:              319,20

00023 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00555 - CASA DA CULTURALocal

MarcaItem

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

270,40160,00 1,69L018 ARKILIMP683

DESINFETANTE

descricao:
- bactericida de eucalipto,
- frasco com 02 litros,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

260,0080,00 3,25FR025 OESTE687

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.

650,00200,00 3,25FR026 OESTE688
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Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,
- embalagem com minimo de 360ml.

234,0040,00 5,85UN028 DOM LINE690

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

452,8080,00 5,66PC072 VIRGEM PEL716

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

3.320,00200,00 16,60PC092 GIGANTE730

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

463,5090,00 5,15PC096 GIGANTE732

CASA DA CULTURA:              5.650,70

SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              5.650,70

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICALocal

MarcaItem

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

16,9010,00 1,69L018 ARKILIMP478

DESINFETANTE
32,5010,00 3,25FR025 OESTE495
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
descricao:
- bactericida de eucalipto,
- frasco com 02 litros,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

32,5010,00 3,25FR026 OESTE496

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,
- embalagem com minimo de 360ml.

46,808,00 5,85UN028 DOM LINE452

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

79,2414,00 5,66PC072 VIRGEM PEL489

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

83,005,00 16,60PC092 GIGANTE490

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
-  altura: 1050 mm e largura: 750 mm,
- espessura: 8 µm,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

61,8012,00 5,15PC096 GIGANTE493

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              352,74

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              352,74

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

00029 - SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00576 - SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAOLocal

MarcaItem

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

16,9010,00 1,69L018 ARKILIMP533

DESINFETANTE

descricao:
- bactericida de eucalipto,
- frasco com 02 litros,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

48,7515,00 3,25FR025 OESTE553

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

48,7515,00 3,25FR026 OESTE554

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,
- embalagem com minimo de 360ml.

29,255,00 5,85UN028 DOM LINE512

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. G

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

14,005,00 2,80PAR063 VOLK558

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

56,6010,00 5,66PC072 VIRGEM PEL549

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
SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAO:              214,25

SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAO:              214,25

COMERCIAL PICAPAU EIRELI ME:                        40.416,04

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
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