
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000046/2016

RFL COMERCIAL LTDA

CNPJ:  01.260.374/0001-09

RUA SÃO SEBASTIÃO, 01 - SANTA CECÍLIA - CARIACICA - ES - CEP: 29147511

ANEXO - TERMO Nº 000046/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001784

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

CORDA PARA VARAL EM NYLON

descricao:
- nº 05,
- com 10m,
- composicao 100% polietileno.

3,505,00 0,70UN021 XPP036

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

descricao:
- tipo: pedra arredondada,
- com suporte,
- embalagem com uma unidade de 40g,
- composicao: paradiclorobenzeno, essencia e corante, - -
acao: desinfetante e bactericida,
- fragrancia: floral,
- validade: de 01 ano apos a entrega,
- embalado em celofane a prova de vazamento.

68,0080,00 0,85UN027 P. CLEAN055

ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

35,2040,00 0,88PC035 INOVE015

ESSÊNCIA DE LAVANDA

descricao:
- essencia liquida para uso geral em limpeza,
- composta por oleo essencial de lavanda,
- corante e alcool etilico,
- frasco com 200 ml,
- rotolo com data de fabricação e validade.

905,00100,00 9,05FR036 KINTANA053

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

172,9065,00 2,66PC073 ABSOLUTO021

RODO MÁGICO MULTIFUNCIONAL PARA LAVAR E SECAR
descricao:
- esponja em pva,
- cabo extensor em aluminio
- dimensoes aproximadas: (l x a x p = 29 x 8,9 x 86 cm
- cor azul

267,5010,00 26,75UN081 BETTANIN040

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,

64,6515,00 4,31FR085 RICIE030
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- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

170,5050,00 3,41CX089 FLASH024

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- frasco com 300ml

14,2010,00 1,42FR099 INOVE056

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

120,0030,00 4,00UN103 JMC060

VASSOURA LIMPA TETO

descricao:
- em nylon,
- cabo  em plastico ,
- tamanho aproximadamente  de 3 metros,
- cores diversas,
- espessura de 0,20mm,
- formato redondo.

39,603,00 13,20UN107 PASSELIMP
E

025

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

222,0037,00 6,00UN109 CASTELO049

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.083,05

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.083,05

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
140,80160,00 0,88PC035 INOVE068
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- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

10,644,00 2,66PC073 ABSOLUTO070

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

137,9232,00 4,31FR085 RICIE075

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

68,2020,00 3,41CX089 FLASH071

SACO DE POLIETILENO 1 LITRO
descricao:
- saco plástico em bobina picotada,
- medidas do saco plastico: 16x28cm
- matéria prima: polietileno de alta densidade
- quantidade de sacos na bobina: 1000 unidades

42,644,00 10,66RL090
ORLEOPLA

ST
087

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- frasco com 300ml

85,2060,00 1,42FR099 INOVE096

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

120,0030,00 4,00UN103 JMC097

VASSOURA LIMPA TETO

descricao:
- em nylon,
- cabo  em plastico ,
- tamanho aproximadamente  de 3 metros,
- cores diversas,

66,005,00 13,20UN107
PASSELIMP

E
072
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- espessura de 0,20mm,
- formato redondo.

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

192,0032,00 6,00UN109 CASTELO091

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              863,40

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

ABSORVENTE INTIMO FEMININO

descricao:
- absorvente intimo feminino, com abas;
- fluxo: normal
- cobertura: suave
- formato anatomico, com canais laterais, circuito completo
antivazamento, tripla protecao, com gel. - composicao: fibra
de celulose, polipropileno, polimero superabsorvente, filme
de polietileno, adesivos termoplasticos e papel siliconado,
sem fibras de algodao, componentes atoxicos, nao
propensos a causar irritacao em contato com a pele, testado
dermatologicamente.
- embalagem com numero do lote, data de fabricacao e
validade minima de 24 meses;
- pacote com 8 unidades.

202,1094,00 2,15PC001 SYM652

CORDA PARA VARAL EM NYLON

descricao:
- nº 05,
- com 10m,
- composicao 100% polietileno.

11,9017,00 0,70UN021 XPP653

ESCOVA DENTAL INFANTIL

descricao:
- composicao: cabo plastico, borracha, pigmento, cerdas de
nylon com pontas polidas e arredondadas, ancora metálica e
corante alimentar fd&c blue nº 2.

9.431,251875,00 5,03UN030 COLGATE630

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

26,6010,00 2,66PC073 ABSOLUTO638

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

2.676,85785,00 3,41CX089 FLASH641

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
265,54187,00 1,42FR099 INOVE668
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- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- frasco com 300ml

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

3.400,00850,00 4,00UN103 JMC669

VASSOURA LIMPA TETO

descricao:
- em nylon,
- cabo  em plastico ,
- tamanho aproximadamente  de 3 metros,
- cores diversas,
- espessura de 0,20mm,
- formato redondo.

409,2031,00 13,20UN107 PASSELIMP
E

642

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

1.200,00200,00 6,00UN109 CASTELO663

ESCOLAS MUNICIPAIS:              17.623,44

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00558 - CRECHES MUNICIPAISLocal

MarcaItem

CORDA PARA VARAL EM NYLON

descricao:
- nº 05,
- com 10m,
- composicao 100% polietileno.

22,4032,00 0,70UN021 XPP599

CREME CONDICIONADOR

descricao:
- condicionador para todo tipo de cabelo,
- profissional,
- fragrancias diversas,
- pote de 01kg
- validade minima de 24 meses,
- testado dermatologicamente,
- registrado no ministerio da saude/anvisa,
- pote com 01 kg.

488,00100,00 4,88PT022 CANECHON610

CREME CONTRA ASSADURAS (INFANTIL)

descricao:
- creme contra assaduras,
- embalagem com no minimo 135 gramas,
- testado dermatologicamente,
- registro na anvisa/ms.
- data de fabricacao, validade e lote.

5.054,40312,00 16,20BIS023 BEBEX611

ESCOVA DENTAL INFANTIL

descricao:
- composicao: cabo plastico, borracha, pigmento, cerdas de
nylon com pontas polidas e arredondadas, ancora metálica e
corante alimentar fd&c blue nº 2.

4.728,20940,00 5,03UN030 COLGATE569

ESPONJA DE LÃ DE AÇO
413,60470,00 0,88PC035 INOVE574
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descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

13,305,00 2,66PC073 ABSOLUTO584

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

4.586,451345,00 3,41CX089 FLASH586

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- frasco com 300ml

71,0050,00 1,42FR099 INOVE616

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

2.248,00562,00 4,00UN103 JMC617

VASSOURA LIMPA TETO

descricao:
- em nylon,
- cabo  em plastico ,
- tamanho aproximadamente  de 3 metros,
- cores diversas,
- espessura de 0,20mm,
- formato redondo.

369,6028,00 13,20UN107 PASSELIMP
E

588

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

564,0094,00 6,00UN109 CASTELO609

CRECHES MUNICIPAIS:              18.558,95

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              37.045,79

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CORDA PARA VARAL EM NYLON
4,907,00 0,70UN021 XPP126
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descricao:
- nº 05,
- com 10m,
- composicao 100% polietileno.

ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

22,0025,00 0,88PC035 INOVE112

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

215,5050,00 4,31FR085 RICIE120

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

1.023,00300,00 3,41CX089 FLASH118

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- frasco com 300ml

18,4613,00 1,42FR099 INOVE140

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

240,0040,00 6,00UN109 CASTELO136

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.523,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              1.523,86

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

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

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

MarcaItem

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

descricao:
- tipo: pedra arredondada,
- com suporte,

25,5030,00 0,85UN027 P. CLEAN199
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- embalagem com uma unidade de 40g,
- composicao: paradiclorobenzeno, essencia e corante, - -
acao: desinfetante e bactericida,
- fragrancia: floral,
- validade: de 01 ano apos a entrega,
- embalado em celofane a prova de vazamento.

ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

22,0025,00 0,88PC035 INOVE157

LUVA DE ALGODÃO PARCIALMENTE REVESTIDA DE
LÁTEX

descrição:
- na cor verde.
- tamanho g.
- possui palma corrugada e antiderrapante que permite
manuseio seguro de objetos secos e molhados. -
revestimento em látex que oferece uma grande resistência a
rasgo e furos.
- dorso ventilado para auxiliar na ventilação da mão do
usuário.

425,2563,00 6,75PAR059 VOLK179

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

66,5025,00 2,66PC073 ABSOLUTO161

RODO MÁGICO MULTIFUNCIONAL PARA LAVAR E SECAR
descricao:
- esponja em pva,
- cabo extensor em aluminio
- dimensoes aproximadas: (l x a x p = 29 x 8,9 x 86 cm
- cor azul

80,253,00 26,75UN081 BETTANIN183

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

56,0313,00 4,31FR085 RICIE171

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

102,3030,00 3,41CX089 FLASH164
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SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- frasco com 300ml

28,4020,00 1,42FR099 INOVE200

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

80,0020,00 4,00UN103 JMC201

VASSOURA LIMPA TETO

descricao:
- em nylon,
- cabo  em plastico ,
- tamanho aproximadamente  de 3 metros,
- cores diversas,
- espessura de 0,20mm,
- formato redondo.

26,402,00 13,20UN107
PASSELIMP

E
165

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

150,0025,00 6,00UN109 CASTELO195

SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:              1.062,63

SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              1.062,63

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

13,305,00 2,66PC073 ABSOLUTO277

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

51,7212,00 4,31FR085 RICIE280

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,

34,1010,00 3,41CX089 FLASH278

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
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

12,002,00 6,00UN109 CASTELO290

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              111,12

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              111,12

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOLocal

MarcaItem

AVENTAL 50 % PVC E 50 % POLIPROPILENO
- na cor branca.

33,505,00 6,70UN008 KT241

ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

22,0025,00 0,88PC035 INOVE220

ESSÊNCIA DE LAVANDA

descricao:
- essencia liquida para uso geral em limpeza,
- composta por oleo essencial de lavanda,
- corante e alcool etilico,
- frasco com 200 ml,
- rotolo com data de fabricação e validade.

135,7515,00 9,05FR036 KINTANA260

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

31,9212,00 2,66PC073 ABSOLUTO225

RODO MÁGICO MULTIFUNCIONAL PARA LAVAR E SECAR
descricao:
- esponja em pva,
- cabo extensor em aluminio
- dimensoes aproximadas: (l x a x p = 29 x 8,9 x 86 cm
- cor azul

53,502,00 26,75UN081 BETTANIN245

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.

30,177,00 4,31FR085 RICIE232
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

SABONETE LÍQUIDO PEROLADO - GALÃO COM 05 LITROS

descricao:
- aspecto fisico: liquido;
- aplicação: para lavagem das maos;
- fragrancia: erva-doce;
- acondicionamento: galao de 5 litros;
- rotulagem: rotulo contendo identificacao, composicao,
numero de lote, data de fabricacao, validade, procencia e
registro no ms/ anvisa ou no inmetro ou ainda
infomacao do registro no orgao de controle, se for o caso,
- unidade de fornecimento: galao 5 litros

13,251,00 13,25GL086 LAHAS268

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

68,2020,00 3,41CX089 FLASH227

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- frasco com 300ml

7,105,00 1,42FR099 INOVE269

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

40,0010,00 4,00UN103 JMC262

VASSOURA LIMPA TETO

descricao:
- em nylon,
- cabo  em plastico ,
- tamanho aproximadamente  de 3 metros,
- cores diversas,
- espessura de 0,20mm,
- formato redondo.

39,603,00 13,20UN107
PASSELIMP

E
228

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

42,007,00 6,00UN109 CASTELO255

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              516,99

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              516,99

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00422 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

10,5612,00 0,88PC035 INOVE297

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

51,7212,00 4,31FR085 RICIE302

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

78,0013,00 6,00UN109 CASTELO317

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              140,28

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00575 - RODOVIÁRIA MUNICIPALLocal

MarcaItem

ESSÊNCIA DE LAVANDA

descricao:
- essencia liquida para uso geral em limpeza,
- composta por oleo essencial de lavanda,
- corante e alcool etilico,
- frasco com 200 ml,
- rotolo com data de fabricação e validade.

1.583,75175,00 9,05FR036 KINTANA338

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

102,3030,00 3,41CX089 FLASH331

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- frasco com 300ml

142,00100,00 1,42FR099 INOVE348

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.

200,0050,00 4,00UN103 JMC349
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

VASSOURA LIMPA TETO

descricao:
- em nylon,
- cabo  em plastico ,
- tamanho aproximadamente  de 3 metros,
- cores diversas,
- espessura de 0,20mm,
- formato redondo.

39,603,00 13,20UN107
PASSELIMP

E
332

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

108,0018,00 6,00UN109 CASTELO345

RODOVIÁRIA MUNICIPAL:              2.175,65

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              2.315,93

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALLocal

MarcaItem

ABSORVENTE INTIMO FEMININO

descricao:
- absorvente intimo feminino, com abas;
- fluxo: normal
- cobertura: suave
- formato anatomico, com canais laterais, circuito completo
antivazamento, tripla protecao, com gel. - composicao: fibra
de celulose, polipropileno, polimero superabsorvente, filme
de polietileno, adesivos termoplasticos e papel siliconado,
sem fibras de algodao, componentes atoxicos, nao
propensos a causar irritacao em contato com a pele, testado
dermatologicamente.
- embalagem com numero do lote, data de fabricacao e
validade minima de 24 meses;
- pacote com 8 unidades.

21,5010,00 2,15PC001 SYM386

AVENTAL 50 % PVC E 50 % POLIPROPILENO
- na cor branca.

33,505,00 6,70UN008 KT388

CORDA PARA VARAL EM NYLON

descricao:
- nº 05,
- com 10m,
- composicao 100% polietileno.

3,505,00 0,70UN021 XPP389

CREME CONDICIONADOR

descricao:
- condicionador para todo tipo de cabelo,
- profissional,
- fragrancias diversas,
- pote de 01kg
- validade minima de 24 meses,
- testado dermatologicamente,
- registrado no ministerio da saude/anvisa,
- pote com 01 kg.

97,6020,00 4,88PT022 CANECHON403

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

descricao:
- tipo: pedra arredondada,

85,00100,00 0,85UN027 P. CLEAN405
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- com suporte,
- embalagem com uma unidade de 40g,
- composicao: paradiclorobenzeno, essencia e corante, - -
acao: desinfetante e bactericida,
- fragrancia: floral,
- validade: de 01 ano apos a entrega,
- embalado em celofane a prova de vazamento.

ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

44,0050,00 0,88PC035 INOVE365

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

53,2020,00 2,66PC073 ABSOLUTO369

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

51,7212,00 4,31FR085 RICIE409

SABONETE LÍQUIDO PEROLADO - GALÃO COM 05 LITROS

descricao:
- aspecto fisico: liquido;
- aplicação: para lavagem das maos;
- fragrancia: erva-doce;
- acondicionamento: galao de 5 litros;
- rotulagem: rotulo contendo identificacao, composicao,
numero de lote, data de fabricacao, validade, procencia e
registro no ms/ anvisa ou no inmetro ou ainda
infomacao do registro no orgao de controle, se for o caso,
- unidade de fornecimento: galao 5 litros

53,004,00 13,25GL086 LAHAS383

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

238,7070,00 3,41CX089 FLASH372

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de

71,0050,00 1,42FR099 INOVE406
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- frasco com 300ml

VASSOURA LIMPA TETO

descricao:
- em nylon,
- cabo  em plastico ,
- tamanho aproximadamente  de 3 metros,
- cores diversas,
- espessura de 0,20mm,
- formato redondo.

66,005,00 13,20UN107
PASSELIMP

E
373

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

60,0010,00 6,00UN109 CASTELO402

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              878,72

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              878,72

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

8,8010,00 0,88PC035 INOVE416

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

34,488,00 4,31FR085 RICIE422

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

34,1010,00 3,41CX089 FLASH419

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;

60,0010,00 6,00UN109 CASTELO436
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

GABINETE DO PREFEITO:              137,38

GABINETE DO PREFEITO:              137,38

00023 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00555 - CASA DA CULTURALocal

MarcaItem

CORDA PARA VARAL EM NYLON

descricao:
- nº 05,
- com 10m,
- composicao 100% polietileno.

2,804,00 0,70UN021 XPP686

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

descricao:
- tipo: pedra arredondada,
- com suporte,
- embalagem com uma unidade de 40g,
- composicao: paradiclorobenzeno, essencia e corante, - -
acao: desinfetante e bactericida,
- fragrancia: floral,
- validade: de 01 ano apos a entrega,
- embalado em celofane a prova de vazamento.

170,00200,00 0,85UN027 P. CLEAN689

ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

158,40180,00 0,88PC035 INOVE695

ESSÊNCIA DE LAVANDA

descricao:
- essencia liquida para uso geral em limpeza,
- composta por oleo essencial de lavanda,
- corante e alcool etilico,
- frasco com 200 ml,
- rotolo com data de fabricação e validade.

1.719,50190,00 9,05FR036 KINTANA696

LIXEIRA  COM PEDAL 50 LITROS

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

584,4012,00 48,70UN053 TRITEC704

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

372,40140,00 2,66PC073 ABSOLUTO717

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.

172,4040,00 4,31FR085 RICIE725
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

SABONETE LÍQUIDO PEROLADO - GALÃO COM 05 LITROS

descricao:
- aspecto fisico: liquido;
- aplicação: para lavagem das maos;
- fragrancia: erva-doce;
- acondicionamento: galao de 5 litros;
- rotulagem: rotulo contendo identificacao, composicao,
numero de lote, data de fabricacao, validade, procencia e
registro no ms/ anvisa ou no inmetro ou ainda
infomacao do registro no orgao de controle, se for o caso,
- unidade de fornecimento: galao 5 litros

79,506,00 13,25GL086 LAHAS726

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

511,50150,00 3,41CX089 FLASH728

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- frasco com 300ml

113,6080,00 1,42FR099 INOVE733

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

200,0050,00 4,00UN103 JMC735

CASA DA CULTURA:              4.084,50

SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              4.084,50

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICALocal

MarcaItem

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

descricao:
- tipo: pedra arredondada,
- com suporte,
- embalagem com uma unidade de 40g,
- composicao: paradiclorobenzeno, essencia e corante, - -
acao: desinfetante e bactericida,
- fragrancia: floral,
- validade: de 01 ano apos a entrega,
- embalado em celofane a prova de vazamento.

12,7515,00 0,85UN027 P. CLEAN498

ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -

7,048,00 0,88PC035 INOVE454
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

ESSÊNCIA DE LAVANDA

descricao:
- essencia liquida para uso geral em limpeza,
- composta por oleo essencial de lavanda,
- corante e alcool etilico,
- frasco com 200 ml,
- rotolo com data de fabricação e validade.

90,5010,00 9,05FR036 KINTANA479

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

26,6010,00 2,66PC073 ABSOLUTO459

RODO MÁGICO MULTIFUNCIONAL PARA LAVAR E SECAR
descricao:
- esponja em pva,
- cabo extensor em aluminio
- dimensoes aproximadas: (l x a x p = 29 x 8,9 x 86 cm
- cor azul

80,253,00 26,75UN081 BETTANIN484

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

34,1010,00 3,41CX089 FLASH461

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.
- frasco com 300ml

7,105,00 1,42FR099 INOVE499

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

20,005,00 4,00UN103 JMC500

VASSOURA LIMPA TETO

descricao:
- em nylon,
- cabo  em plastico ,
- tamanho aproximadamente  de 3 metros,
- cores diversas,
- espessura de 0,20mm,
- formato redondo.

39,603,00 13,20UN107
PASSELIMP

E
462

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

24,004,00 6,00UN109 CASTELO494

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
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              341,94

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              341,94

00029 - SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00576 - SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAOLocal

MarcaItem

AVENTAL 50 % PVC E 50 % POLIPROPILENO
- na cor branca. 20,103,00 6,70UN008 KT537

CORDA PARA VARAL EM NYLON

descricao:
- nº 05,
- com 10m,
- composicao 100% polietileno.

2,103,00 0,70UN021 XPP538

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

descricao:
- tipo: pedra arredondada,
- com suporte,
- embalagem com uma unidade de 40g,
- composicao: paradiclorobenzeno, essencia e corante, - -
acao: desinfetante e bactericida,
- fragrancia: floral,
- validade: de 01 ano apos a entrega,
- embalado em celofane a prova de vazamento.

12,7515,00 0,85UN027 P. CLEAN555

ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

1,762,00 0,88PC035 INOVE514

ESSÊNCIA DE LAVANDA

descricao:
- essencia liquida para uso geral em limpeza,
- composta por oleo essencial de lavanda,
- corante e alcool etilico,
- frasco com 200 ml,
- rotolo com data de fabricação e validade.

90,5010,00 9,05FR036 KINTANA534

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

26,6010,00 2,66PC073 ABSOLUTO519

RODO MÁGICO MULTIFUNCIONAL PARA LAVAR E SECAR
descricao:
- esponja em pva,
- cabo extensor em aluminio
- dimensoes aproximadas: (l x a x p = 29 x 8,9 x 86 cm
- cor azul

53,502,00 26,75UN081 BETTANIN544

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,

43,1010,00 4,31FR085 RICIE527
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

40,0010,00 4,00UN103 JMC556

VASSOURA LIMPA TETO

descricao:
- em nylon,
- cabo  em plastico ,
- tamanho aproximadamente  de 3 metros,
- cores diversas,
- espessura de 0,20mm,
- formato redondo.

13,201,00 13,20UN107
PASSELIMP

E
520

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo:
com cabo; material cabo: madeira; revestimento: cabo
plastificado; largura base: 30 cm; comprimento base: 30 cm;
comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural; unidade de
fornecimento: unidade

18,003,00 6,00UN109 CASTELO552

SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAO:              321,61

SUB-PREFEITURA DE IUNA - PEQUIA E REGIAO:              321,61

RFL COMERCIAL LTDA:                        50.423,52
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