
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000042/2016

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ:  12.642.623/0001-47

AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 98 - BOA ESPERANÇA - Ibatiba - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000042/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001780

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

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - LAVANDA

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- fragrancia de lavanda.

174,0060,00 2,90FR005 ZULU012

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

11,767,00 1,68UN032 GUIRARDO014

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

180,0075,00 2,40UN067 PANO FLEX038

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

2.016,00600,00 3,36PC070 VELUDE058

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES
descricao:
- classe 1;
- material: fabricado com 100% fibras virgens de celulose;
- nao reciclado;
- acabamento: gofrado e picotado;
- folha: simples;
- cor: branca;

340,00200,00 1,70PC071 FAMILAR059
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- fragrancia: neutra;
- largura: 10 cm e comprimento do rolo: 30 m;
- norma: nbr 15464 e nbr 15134;
- unidade de fornecimento: pacote 4 unidades.

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

20,097,00 2,87UN077 TRIANGULO031

SODA CÁUSTICA

descricao:
- soda cáustica tipo escama,
- cor branca,
- acondicionada em saco plastico, com 500gr
- composta de hidroxido de sodio,
- teor de 95,0 a 100,5% de alcali total,
- com naoh  maximo de 3%
- com na2co3,

79,2012,00 6,60KG101 CAVEIRA009

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.821,05

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.821,05

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - LAVANDA

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- fragrancia de lavanda.

29,0010,00 2,90FR005 ZULU067

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

220,8092,00 2,40UN067 PANO FLEX083

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

218,4065,00 3,36PC070 VELUDE099

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES
descricao:
- classe 1;
- material: fabricado com 100% fibras virgens de celulose;
- nao reciclado;
- acabamento: gofrado e picotado;
- folha: simples;

212,50125,00 1,70PC071 FAMILAR100
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- cor: branca;
- fragrancia: neutra;
- largura: 10 cm e comprimento do rolo: 30 m;
- norma: nbr 15464 e nbr 15134;
- unidade de fornecimento: pacote 4 unidades.

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

51,6618,00 2,87UN077 TRIANGULO074

SODA CÁUSTICA

descricao:
- soda cáustica tipo escama,
- cor branca,
- acondicionada em saco plastico, com 500gr
- composta de hidroxido de sodio,
- teor de 95,0 a 100,5% de alcali total,
- com naoh  maximo de 3%
- com na2co3,

33,005,00 6,60KG101 CAVEIRA066

VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI

descricao:
- modelo: gari
- material cerda: piacava
- mínimo quarenta furos preenchido com piacava de alta
densidade.
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: sem revestimento
- largura base: de 6 a 10 cm
- parafusada
- comprimento base: 40 cm
- comprimento cabo: 150 cm
- altura da base: 5 cm
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

44,755,00 8,95UN108
FLOR DO

LAR
073

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              810,11

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - LAVANDA

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- fragrancia de lavanda.

92,8032,00 2,90FR005 ZULU633

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

53,7632,00 1,68UN032 GUIRARDO634

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:

1.276,80532,00 2,40UN067 PANO FLEX655

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: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

638,40190,00 3,36PC070 VELUDE672

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES
descricao:
- classe 1;
- material: fabricado com 100% fibras virgens de celulose;
- nao reciclado;
- acabamento: gofrado e picotado;
- folha: simples;
- cor: branca;
- fragrancia: neutra;
- largura: 10 cm e comprimento do rolo: 30 m;
- norma: nbr 15464 e nbr 15134;
- unidade de fornecimento: pacote 4 unidades.

1.062,50625,00 1,70PC071 FAMILAR673

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

134,8947,00 2,87UN077 TRIANGULO645

VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI

descricao:
- modelo: gari
- material cerda: piacava
- mínimo quarenta furos preenchido com piacava de alta
densidade.
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: sem revestimento
- largura base: de 6 a 10 cm
- parafusada
- comprimento base: 40 cm
- comprimento cabo: 150 cm
- altura da base: 5 cm
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

286,4032,00 8,95UN108
FLOR DO

LAR
643

ESCOLAS MUNICIPAIS:              3.545,55

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - LAVANDA

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,

46,4016,00 2,90FR005 ZULU572
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- fragrancia de lavanda.

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

26,8816,00 1,68UN032 GUIRARDO573

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

748,80312,00 2,40UN067 PANO FLEX601

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

420,00125,00 3,36PC070 VELUDE620

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

91,8432,00 2,87UN077 TRIANGULO592

VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI

descricao:
- modelo: gari
- material cerda: piacava
- mínimo quarenta furos preenchido com piacava de alta
densidade.
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: sem revestimento
- largura base: de 6 a 10 cm
- parafusada
- comprimento base: 40 cm
- comprimento cabo: 150 cm
- altura da base: 5 cm
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

89,5010,00 8,95UN108
FLOR DO

LAR
589

CRECHES MUNICIPAIS:              1.423,42

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              5.779,08

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.

11.640,003000,00 3,88L003 ZULU102
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - LAVANDA

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- fragrancia de lavanda.

182,7063,00 2,90FR005 ZULU109

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

11,767,00 1,68UN032 GUIRARDO111

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

864,00360,00 2,40UN067 PANO FLEX127

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

1.008,00300,00 3,36PC070 VELUDE144

PREGADORES DE ROUPA

descricao:
- em madeira,
- tamanho 10 cm,
- embalagem com 12 unidades

11,5713,00 0,89PC076 DINDA128

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              13.718,03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              13.718,03

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

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

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

MarcaItem

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - LAVANDA

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,

72,5025,00 2,90FR005 ZULU154
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- fragrancia de lavanda.

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

8,405,00 1,68UN032 GUIRARDO156

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

60,0025,00 2,40UN067 PANO FLEX180

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

336,00100,00 3,36PC070 VELUDE205

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

71,7525,00 2,87UN077 TRIANGULO170

SODA CÁUSTICA

descricao:
- soda cáustica tipo escama,
- cor branca,
- acondicionada em saco plastico, com 500gr
- composta de hidroxido de sodio,
- teor de 95,0 a 100,5% de alcali total,
- com naoh  maximo de 3%
- com na2co3,

165,0025,00 6,60KG101 CAVEIRA152

VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI

descricao:
- modelo: gari
- material cerda: piacava
- mínimo quarenta furos preenchido com piacava de alta
densidade.
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: sem revestimento
- largura base: de 6 a 10 cm
- parafusada
- comprimento base: 40 cm
- comprimento cabo: 150 cm
- altura da base: 5 cm
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

6.712,50750,00 8,95UN108
FLOR DO

LAR
166

SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:              7.426,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              7.426,15

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

15,524,00 3,88L003 ZULU270

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

12,005,00 2,40UN067 PANO FLEX283

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              27,52

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              27,52

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOLocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

15,524,00 3,88L003 ZULU207

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - LAVANDA

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- fragrancia de lavanda.

34,8012,00 2,90FR005 ZULU217

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

8,405,00 1,68UN032 GUIRARDO219

FILME PVC TRANSPARENTE PARA ACONDICIONAMENTO
DE ALIMENTOS - ROLO COM 15 M 11,164,00 2,79RL038 TERMICA221

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,

72,0030,00 2,40UN067 PANO FLEX243

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
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

107,5232,00 3,36PC070 VELUDE263

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

5,742,00 2,87UN077 TRIANGULO231

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              255,14

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              255,14

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00422 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

5,043,00 1,68UN032 GUIRARDO296

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

36,0015,00 2,40UN067 PANO FLEX309

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

50,4015,00 3,36PC070 VELUDE320

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

14,355,00 2,87UN077 TRIANGULO301

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              105,79

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

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00575 - RODOVIÁRIA MUNICIPALLocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

38,8010,00 3,88L003 ZULU322

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - LAVANDA

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- fragrancia de lavanda.

34,8012,00 2,90FR005 ZULU327

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

28,7010,00 2,87UN077 TRIANGULO333

SODA CÁUSTICA

descricao:
- soda cáustica tipo escama,
- cor branca,
- acondicionada em saco plastico, com 500gr
- composta de hidroxido de sodio,
- teor de 95,0 a 100,5% de alcali total,
- com naoh  maximo de 3%
- com na2co3,

33,005,00 6,60KG101 CAVEIRA326

RODOVIÁRIA MUNICIPAL:              135,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              241,09

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALLocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

194,0050,00 3,88L003 ZULU352

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - LAVANDA

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- fragrancia de lavanda.

29,0010,00 2,90FR005 ZULU362

ESCOVA PARA LIMPEZA
16,8010,00 1,68UN032 GUIRARDO364

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

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

180,0075,00 2,40UN067 PANO FLEX393

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

2.587,20770,00 3,36PC070 VELUDE407

PREGADORES DE ROUPA

descricao:
- em madeira,
- tamanho 10 cm,
- embalagem com 12 unidades

24,9228,00 0,89PC076 DINDA394

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              3.031,92

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              3.031,92

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

5,043,00 1,68UN032 GUIRARDO415

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

36,0015,00 2,40UN067 PANO FLEX427

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:

100,8030,00 3,36PC070 VELUDE438

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
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

5,742,00 2,87UN077 TRIANGULO421

GABINETE DO PREFEITO:              147,58

GABINETE DO PREFEITO:              147,58

00023 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00555 - CASA DA CULTURALocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

155,2040,00 3,88L003 ZULU675

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

16,8010,00 1,68UN032 GUIRARDO692

LUVA DE BORRACHA PARA USO GERAL

descricao:
- luva de borracha nitrilica anatomica com suporte textil em
algodao/suedine,
- com fios de algodao,
- dorso ventilado,
- punho de malha,
- tamanho 240 mm.

27,5010,00 2,75PAR061 MUCAMBO708

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

528,00220,00 2,40UN067 PANO FLEX713

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS -
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

302,4090,00 3,36PC070 VELUDE715

PREGADORES DE ROUPA

descricao:
- em madeira,

8,9010,00 0,89PC076 DINDA720

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
- tamanho 10 cm,
- embalagem com 12 unidades

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

43,0515,00 2,87UN077 TRIANGULO721

SODA CÁUSTICA

descricao:
- soda cáustica tipo escama,
- cor branca,
- acondicionada em saco plastico, com 500gr
- composta de hidroxido de sodio,
- teor de 95,0 a 100,5% de alcali total,
- com naoh  maximo de 3%
- com na2co3,

132,0020,00 6,60KG101 CAVEIRA734

CASA DA CULTURA:              1.213,85

SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              1.213,85

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICALocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

27,167,00 3,88L003 ZULU440

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - LAVANDA

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- fragrancia de lavanda.

14,505,00 2,90FR005 ZULU451

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

5,043,00 1,68UN032 GUIRARDO453

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

31,2013,00 2,40UN067 PANO FLEX482

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - 168,0050,00 3,36PC070 VELUDE501

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
PACOTE COM 04 UNIDADES

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

5,742,00 2,87UN077 TRIANGULO466

SODA CÁUSTICA

descricao:
- soda cáustica tipo escama,
- cor branca,
- acondicionada em saco plastico, com 500gr
- composta de hidroxido de sodio,
- teor de 95,0 a 100,5% de alcali total,
- com naoh  maximo de 3%
- com na2co3,

33,005,00 6,60KG101 CAVEIRA449

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              284,64

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              284,64

00029 - SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00576 - SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAOLocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

58,2015,00 3,88L003 ZULU503

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - LAVANDA

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- fragrancia de lavanda.

29,0010,00 2,90FR005 ZULU511

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

8,405,00 1,68UN032 GUIRARDO513

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO
descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao

24,0010,00 2,40UN067 PANO FLEX540
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - -
acondicionamento: saco plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

PREGADORES DE ROUPA

descricao:
- em madeira,
- tamanho 10 cm,
- embalagem com 12 unidades

3,564,00 0,89PC076 DINDA541

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

8,613,00 2,87UN077 TRIANGULO526

SODA CÁUSTICA

descricao:
- soda cáustica tipo escama,
- cor branca,
- acondicionada em saco plastico, com 500gr
- composta de hidroxido de sodio,
- teor de 95,0 a 100,5% de alcali total,
- com naoh  maximo de 3%
- com na2co3,

13,202,00 6,60KG101 CAVEIRA509

VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI

descricao:
- modelo: gari
- material cerda: piacava
- mínimo quarenta furos preenchido com piacava de alta
densidade.
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: sem revestimento
- largura base: de 6 a 10 cm
- parafusada
- comprimento base: 40 cm
- comprimento cabo: 150 cm
- altura da base: 5 cm
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

89,5010,00 8,95UN108
FLOR DO

LAR
521

SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAO:              234,47

SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAO:              234,47

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        35.180,52

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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