
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000086/2017

A. CHRISTO COMÉRCIO ME

CNPJ:  27.602.332/0001-00

Rua AMARILIS, 04 - PORTO DE CARIACICA - Cariacica - ES - CEP: 29156709

ANEXO - TERMO Nº 000086/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001955

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000039/2017 001874/2017

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00059 - SETOR DE RECURSOS HUMANOSLocal

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.

118,0020,00 5,90UN031 DON LINE109

LIMPADOR DESENGORDURANTE

descricao:
- detergente, aspecto: liquido concentrado,
- funcao adicional: desengordurante,
- tensoativo oleos vegetais,
- nivel ph: neutro,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml.

10,806,00 1,80FR058 OESTE130

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

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

90,0030,00 3,00PC075 VIRGEM PEL118

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.

141,6024,00 5,90PC077
VIRGEM

PELL
119

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

720,0040,00 18,00PC099 GIGANTE123

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 60 LITROS

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

240,0025,00 9,60PC099 GIGANTE124
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- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

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

23,964,00 5,99UN113 NIKYTO128

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              1.344,36

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

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.

147,5025,00 5,90UN031 DON LINE278

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

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

600,00200,00 3,00PC075 VIRGEM PEL293

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

720,0040,00 18,00PC099 GIGANTE300

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 200 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 200 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

520,0020,00 26,00PC099 GIGANTE301

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 60 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

144,0015,00 9,60PC099 GIGANTE302

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL
239,6040,00 5,99UN113 NIKYTO303
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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

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              2.371,10

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              3.715,46

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS

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

850,00250,00 3,40UN006 OESTE365

KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL

descricao:
- contendo 01 escova dental infantil, 01 rolo de fio dental
com 20 metros, 01 creme dental 90 gramas infantil,
- embalados em sacola plastica em pvc.

5.452,00940,00 5,80KIT052 ULTRA395

LIMPADOR DESENGORDURANTE

descricao:
- detergente, aspecto: liquido concentrado,
- funcao adicional: desengordurante,
- tensoativo oleos vegetais,
- nivel ph: neutro,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml.

1.800,001000,00 1,80FR058 OESTE401

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

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

1.200,00400,00 3,00PC075 VIRGEM PEL409

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.

590,00100,00 5,90PC077
VIRGEM

PELL411

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

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

9.000,00500,00 18,00PC099 GIGANTE424
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- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 20 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 15 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

895,00100,00 8,95PC099 GIGANTE425

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 200 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 200 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

5.200,00200,00 26,00PC099 GIGANTE426

TOUCA DESCARTÁVEL GORRO SANFONADA

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

594,00120,00 4,95PC109 LAGROTA432

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

1.976,70330,00 5,99UN113 NIKYTO435

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              27.557,70

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              27.557,70

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

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.

118,0020,00 5,90UN031 DON LINE196

FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TAMANHO EG
para uso adulto, com camada externa impermeável, camada
interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas
pernas, fita adesiva lateral de fixação multiajustavel, atoxico,
hipoalergenico. embalada em pacote contendo externamente
dados de identificação, procedencia, data de fabricação,
validade, nº de lote, registro do m. s. embalagem: fardo com
10 pacotes contendo 07 unidades cada.

6.267,4387,00 72,04FD045
DESCARPA

CK561
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FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TAMANHO M
para uso adulto, com camada externa impermeável, camada
interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas
pernas, fita adesiva lateral de fixação multiajustavel, atoxico,
hipoalergenico. embalada em pacote contendo externamente
dados de identificação, procedencia, data de fabricação,
validade, nº de lote, registro do m. s. embalagem:  fardo com
10 pacotes contendo 08 unidades cada.

8.886,75125,00 71,09FD045
DESCARPA

CK
562

FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TANHO G
para uso adulto, com camada externa impermeável, camada
interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas
pernas, fita adesiva lateral de fixação multiajustavel, atoxico,
hipoalergenico. embalada em pacote contendo externamente
dados de identificação, procedencia, data de fabricação,
validade, nº de lote, registro do m. s. embalagem:  fardo com
10 pacotes contendo 08 unidades cada.

13.093,97182,00 71,94FD045
DESCARPA

CK
563

FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO P
para uso adulto, com camada externa impermeável, camada
interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas
pernas, fita adesiva lateral de fixação multiajustavel, atoxico,
hipoalergenico. embalada em pacote contendo externamente
dados de identificação, procedencia, data de fabricação,
validade, nº de lote, registro do m. s. embalagem:  fardo com
10 pacotes contendo 10 unidades cada.

5.551,8575,00 74,02FD045
DESCARPA

CK
565

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

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

1.800,00600,00 3,00PC075 VIRGEM PEL186

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.

3.540,00600,00 5,90PC077
VIRGEM

PELL
174

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

1.800,00100,00 18,00PC099 GIGANTE215

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 200 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 200 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

5.200,00200,00 26,00PC099 GIGANTE188

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 40 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 30 litros,
- cor: azul,

1.600,00200,00 8,00PC099 GIGANTE206
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- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 60 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

1.920,00200,00 9,60PC099 GIGANTE176

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

479,2080,00 5,99UN113 NIKYTO216

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              50.257,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              50.257,20

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

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.

118,0020,00 5,90UN031 DON LINE325

LIMPADOR DESENGORDURANTE

descricao:
- detergente, aspecto: liquido concentrado,
- funcao adicional: desengordurante,
- tensoativo oleos vegetais,
- nivel ph: neutro,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml.

18,0010,00 1,80FR058 OESTE333

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

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

180,0060,00 3,00PC075 VIRGEM PEL339

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.

295,0050,00 5,90PC077
VIRGEM

PELL
340

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
3.600,00200,00 18,00PC099 GIGANTE350
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- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 200 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 200 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

10.400,00400,00 26,00PC099 GIGANTE360

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 40 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 30 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

320,0040,00 8,00PC099 GIGANTE359

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 60 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

192,0020,00 9,60PC099 GIGANTE358

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

239,6040,00 5,99UN113 NIKYTO351

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              15.362,60

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              15.362,60

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS

descrição:
- amaciante líquido,
- para todo tipo de roupa.
- apresentação: amaciante concentrado,
- neutro, rotulagem, com número com todas as informações
técnicas,
- data de fabricação, validade não inferior a 12 meses a
partir da data de entrega,
- procedência e registro no ministério da saúde, -
composições que garantam a sua ação bacteriostática, -
perfumado,
- coloração azul,

102,0030,00 3,40UN006 OESTE005
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- densidade aparente, viscoso.
- acondicionado em embalagem plástica apropriada de 2
litros.

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.

295,0050,00 5,90UN031 DON LINE030

LIMPADOR DESENGORDURANTE

descricao:
- detergente, aspecto: liquido concentrado,
- funcao adicional: desengordurante,
- tensoativo oleos vegetais,
- nivel ph: neutro,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml.

54,0030,00 1,80FR058 OESTE044

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

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

600,00200,00 3,00PC075 VIRGEM PEL066

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.

1.180,00200,00 5,90PC077
VIRGEM

PELL068

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

3.600,00200,00 18,00PC099 GIGANTE084

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 200 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 200 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

2.600,00100,00 26,00PC099 GIGANTE085

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 40 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 30 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

1.600,00200,00 8,00PC099 GIGANTE086
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SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 60 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

1.920,00200,00 9,60PC099 GIGANTE087

TOUCA DESCARTÁVEL GORRO SANFONADA

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

49,5010,00 4,95PC109 LAGROTA092

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              12.000,50

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              12.000,50

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

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

90,0030,00 3,00PC075 VIRGEM PEL478

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.

59,0010,00 5,90PC077
VIRGEM

PELL
480

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

54,003,00 18,00PC099 GIGANTE491

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 20 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 15 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

89,5010,00 8,95PC099 GIGANTE492

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 40 LITROS

descricao:
- material: polietileno,

24,003,00 8,00PC099 GIGANTE493
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- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 30 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 60 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

96,0010,00 9,60PC099 GIGANTE494

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

59,9010,00 5,99UN113 NIKYTO499

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              472,40

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              472,40

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

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

150,0050,00 3,00PC075 VIRGEM PEL248

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

360,0020,00 18,00PC099 GIGANTE257

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 20 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 15 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

179,0020,00 8,95PC099 GIGANTE258

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 200 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 200 litros,
- cor: azul,

520,0020,00 26,00PC099 GIGANTE259
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- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

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

179,7030,00 5,99UN113 NIKYTO265

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              1.388,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              1.388,70

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS

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

102,0030,00 3,40UN006 OESTE504

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.

59,0010,00 5,90UN031 DON LINE515

LIMPADOR DESENGORDURANTE

descricao:
- detergente, aspecto: liquido concentrado,
- funcao adicional: desengordurante,
- tensoativo oleos vegetais,
- nivel ph: neutro,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml.

180,00100,00 1,80FR058 OESTE528

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

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

900,00300,00 3,00PC075 VIRGEM PEL530

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;

590,00100,00 5,90PC077
VIRGEM

PELL
532
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- 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,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

540,0030,00 18,00PC099 GIGANTE543

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 40 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 30 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

800,00100,00 8,00PC099 GIGANTE545

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 60 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

768,0080,00 9,60PC099 GIGANTE544

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

599,00100,00 5,99UN113 NIKYTO551

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              4.538,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              4.538,00

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

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.

141,6024,00 5,90UN031 DON LINE143

LIMPADOR DESENGORDURANTE

descricao:
- detergente, aspecto: liquido concentrado,
- funcao adicional: desengordurante,
- tensoativo oleos vegetais,
- nivel ph: neutro,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml.

21,6012,00 1,80FR058 OESTE165

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
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

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

90,0030,00 3,00PC075 VIRGEM PEL153

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.

141,6024,00 5,90PC077
VIRGEM

PELL
154

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

540,0030,00 18,00PC099 GIGANTE158

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 60 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

240,0025,00 9,60PC099 GIGANTE159

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

35,946,00 5,99UN113 NIKYTO163

PROCURADORIA GERAL:              1.210,74

PROCURADORIA GERAL:              1.210,74

A CHRISTO COMÉRCIO ME:                        116.503,30
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