
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000093/2017

J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME

CNPJ:  15.112.495/0001-18

Rua LI ECOPORANGA, 05 - MARCÍLIO DE NORONHA - Viana - ES - CEP: 29135000

ANEXO - TERMO Nº 000093/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001962

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

LUSTRA MÓVEIS DE 200 ML

descricao:
-
descricao:
- lustra movel, emulsao cremosa,
- aroma de lavanda,
- frasco com 200ml.
- composicao: cera, silicone, espessante, solvente alifatico,
perfume e agua.
- validade: 18 meses,
- unidade de fornecimento: frasco de 200 ml

9,303,00 3,10FR062 BRIO131

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.

43,0010,00 4,30FR093 PREMISSIA122

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

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

25,802,00 12,90UN095 PREMISSIA129

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

37,202,00 18,60UN107 PREMISSE125
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- acompanhado parafusos e buchas necessários para
instalação.
- garantia mínima de 12 meses.

VASSOURA LIMPA TETO

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

16,691,00 16,69UN112 PASSELIMP127

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              131,99

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

ESPONJA

descricao:
- em fibra multiuso para limpeza em geral,
- a base de fibra sintetica e mineral abrasivo,
- medidas 102mm x 260mm

4,9010,00 0,49UN036 WISH280

LIXEIRA  COM PEDAL 50 LITROS

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

196,004,00 49,00UN060 TRITECK286

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

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

189,8010,00 18,98UN060 PLASMONT287

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

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

460,0010,00 46,00UN060 TRITECK288

LUSTRA MÓVEIS

descricao:
- lustra movel, emulsao cremosa,
- aroma de lavanda,
- frasco com 500ml.
- composicao: cera, silicone, espessante, solvente alifatico,
perfume e agua.
- validade: 18 meses,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml

45,0010,00 4,50FR062 BRIO289

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              895,70

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.027,69

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

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.

5.160,00400,00 12,90BIS024 BABYMEDIC377

LIXEIRA  COM PEDAL 50 LITROS
1.470,0030,00 49,00UN060 TRITECK402
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descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

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

1.380,0030,00 46,00UN060 TRITECK403

LUSTRA MÓVEIS

descricao:
- lustra movel, emulsao cremosa,
- aroma de lavanda,
- frasco com 500ml.
- composicao: cera, silicone, espessante, solvente alifatico,
perfume e agua.
- validade: 18 meses,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml

450,00100,00 4,50FR062 BRIO404

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.

215,0050,00 4,30FR093 PREMISSIA419

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

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

129,0010,00 12,90UN095 PREMISSIA420

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.

8.225,002500,00 3,29CX097
SABONITO

FLASH
421

SUPORTE DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO
descrição:
- tipo de material: frente: plástico
- base styron;
- características do abs: baixa densidade
- alta resistência;
- medidas: altura 32 cm / largura 26.7 cm / profundidade 12.8
cm;
- sistema de abertura: travas laterais acionados por
pressão;

186,0010,00 18,60UN107 PREMISSE430
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- tipos de papel utilizado: papel toalha interfolha 2 e 3 dobras;
- acompanhado parafusos e buchas necessários para
instalação.
- garantia mínima de 12 meses.

VASSOURA LIMPA TETO

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

1.001,4060,00 16,69UN112 PASSELIMP434

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              18.216,40

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              18.216,40

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

LIXEIRA  COM PEDAL 50 LITROS

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

980,0020,00 49,00UN060 TRITECK213

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

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

379,6020,00 18,98UN060 PLASMONT211

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

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

920,0020,00 46,00UN060 TRITECK212

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.

645,00150,00 4,30FR093 PREMISSIA175

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

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

193,5015,00 12,90UN095 PREMISSIA204

SABÃO EM PÓ

descricao:
2.632,00800,00 3,29CX097

SABONITO
FLASH

205
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- 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.

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

279,0015,00 18,60UN107 PREMISSE177

VASSOURA LIMPA TETO

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

83,455,00 16,69UN112 PASSELIMP190

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              6.112,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              6.112,55

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

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.

43,0010,00 4,30FR093 PREMISSIA347

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

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

64,505,00 12,90UN095 PREMISSIA348
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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.

131,6040,00 3,29CX097
SABONITO

FLASH
349

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

37,202,00 18,60UN107 PREMISSE355

VASSOURA LIMPA TETO

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

16,691,00 16,69UN112 PASSELIMP353

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              292,99

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              292,99

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

ESPONJA

descricao:
- em fibra multiuso para limpeza em geral,
- a base de fibra sintetica e mineral abrasivo,
- medidas 102mm x 260mm

14,7030,00 0,49UN036 WISH033

LIXEIRA  COM PEDAL 50 LITROS

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

1.470,0030,00 49,00UN060 TRITECK045

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

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

379,6020,00 18,98UN060 PLASMONT046

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

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

920,0020,00 46,00UN060 TRITECK047

LUSTRA MÓVEIS
135,0030,00 4,50FR062 BRIO049
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
descricao:
- lustra movel, emulsao cremosa,
- aroma de lavanda,
- frasco com 500ml.
- composicao: cera, silicone, espessante, solvente alifatico,
perfume e agua.
- validade: 18 meses,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml

LUSTRA MÓVEIS DE 200 ML

descricao:
-
descricao:
- lustra movel, emulsao cremosa,
- aroma de lavanda,
- frasco com 200ml.
- composicao: cera, silicone, espessante, solvente alifatico,
perfume e agua.
- validade: 18 meses,
- unidade de fornecimento: frasco de 200 ml

62,0020,00 3,10FR062 BRIO050

LUVA DE BORRACHA NITRILICA COM SUPORTE EM
SUEDINE 240MM

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

209,4030,00 6,98PAR064 VOLK052

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.

344,0080,00 4,30FR093 PREMISSIA078

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

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

193,5015,00 12,90UN095 PREMISSIA080

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,

493,50150,00 3,29CX097
SABONITO

FLASH
082

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.

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

93,005,00 18,60UN107 PREMISSE090

VASSOURA LIMPA TETO

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

166,9010,00 16,69UN112 PASSELIMP094

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              4.481,60

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              4.481,60

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

LUSTRA MÓVEIS

descricao:
- lustra movel, emulsao cremosa,
- aroma de lavanda,
- frasco com 500ml.
- composicao: cera, silicone, espessante, solvente alifatico,
perfume e agua.
- validade: 18 meses,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml

13,503,00 4,50FR062 BRIO471

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.

17,204,00 4,30FR093 PREMISSIA487

SABÃO EM PÓ

descricao:
19,746,00 3,29CX097

SABONITO
FLASH489
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- 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.

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

18,601,00 18,60UN107 PREMISSE496

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              69,04

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              69,04

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

ESPONJA

descricao:
- em fibra multiuso para limpeza em geral,
- a base de fibra sintetica e mineral abrasivo,
- medidas 102mm x 260mm

2,946,00 0,49UN036 WISH236

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

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

56,943,00 18,98UN060 PLASMONT243

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.

25,806,00 4,30FR093 PREMISSIA253

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- - saboneteira jsn para sabonete líquido;
- construído em plástico resistente abs;
- próprio para uso de sabonete líquido em refil ou
reservatório de 800 ml;
- dimensões externas: 123mm de largura x 267mm de altura
x 135m

12,901,00 12,90UN095 PREMISSIA255

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
- acompanha parafusos e buxas necessários para a
instalação,
- garantia mínima de 6 meses.

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.

65,8020,00 3,29CX097
SABONITO

FLASH
256

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

18,601,00 18,60UN107 PREMISSE262

VASSOURA LIMPA TETO

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

33,382,00 16,69UN112 PASSELIMP264

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              216,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              216,36

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

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

64,505,00 12,90UN095 PREMISSIA540

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.

329,00100,00 3,29CX097
SABONITO

FLASH
541

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
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

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

186,0010,00 18,60UN107 PREMISSE547

VASSOURA LIMPA TETO

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

83,455,00 16,69UN112 PASSELIMP550

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              662,95

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              662,95

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

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

94,905,00 18,98UN060 PLASMONT571

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.

86,0020,00 4,30FR093 PREMISSIA157

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

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

25,802,00 12,90UN095 PREMISSIA164

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

37,202,00 18,60UN107 PREMISSE160

VASSOURA LIMPA TETO

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

33,382,00 16,69UN112 PASSELIMP162

PROCURADORIA GERAL:              277,28

PROCURADORIA GERAL:              277,28

JM MERCHER COMERCIAL DU REI - ME:                        31.356,86
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