
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000010/2019

CAMPOS E GOMES LTDA-ME

CNPJ:  17.010.855/0001-04

AVENIDA PREFEITO JOSÉ RAPOSO, 211 - PEQUIÁ - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000010/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002222

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000004/2019 002531/2018

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00059 - SETOR DE RECURSOS HUMANOSLocal

MarcaItem

AGUA SANITARIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

19,0812,00 1,59L002 DAN289

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

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

78,5025,00 3,14FR020 DAM292

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

17,7030,00 0,59UN026
BACANINH

A
295

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

23,2020,00 1,16UN029 CCA297

LIMPADOR DE VIDROS COM PULVERIZADOR

descricao:
- limpa vidro,
- aspecto: liquido,
- cor: azul,

19,402,00 9,70FR043 CLARUS299
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- acondicionamento: frasco plastico 500 ml,
- validade minima de 24 meses,
- unidade de fornecimento: frasco com 500 ml, com gatilho
pulverizador.

LIMPADOR DESENGORDURANTE

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

16,806,00 2,80FR044 DAM312

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

21,0010,00 2,10UN054 GOIA300

SABONETE LIQUIDO

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.

55,5010,00 5,55FR070 BEL PLUS304

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

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.

42,002,00 21,00UN071 BEL PLUS311

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.

41,602,00 20,80UN085 BELPLUS307

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA
12,813,00 4,27UN086 BRU TEXTIL308
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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.

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              347,59

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

CLORO LIQUIDO PURO

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

524,00200,00 2,62L012 DAM266

COLHER PLASTICA DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES

descrição:
- colher plastico; modelo: liso; cor: branco;
acondicionamento: embalagem plastica original; unidade de
fornecimento: pacote 50 unidades

11,755,00 2,35PC013 PLAZAPEL287

COPO DESCARTAVEL DE 200ML - CAIXA COM 25
PACOTES
descricao:
- indicacao de uso: agua e refrigerante, material: poliestireno,
atoxico, cor: branco, capacidade: 200 ml,
apresentacao: 25 pacotes com 100 copos, normas: nbr
14865/2012 e nbr 13230, unidade de fornecimento: caixa
2500 unidades.

2.749,5050,00 54,99CX014 COPOSUL288

CUMBUCA DE ISOPOR 15CM - PACOTE COM 20 UNIDADES
41,4010,00 4,14PC019 COPOBRAS429

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

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

628,00200,00 3,14FR020 DAM267

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

35,4060,00 0,59UN026
BACANINH

A
270

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,

58,0050,00 1,16UN029 CCA273
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- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

42,0020,00 2,10UN054 GOIA277

RODO PLASTICO 40 CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 40cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

27,455,00 5,49UN064 CAIÇARA282

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              4.117,50

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              4.465,09

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.

997,50250,00 3,99UN006 DAM359

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

559,00100,00 5,59UN007 LAGROTTA360

CLORO LIQUIDO PURO

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

7.336,002800,00 2,62L012 DAM362

COLHER PLASTICA DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES 587,50250,00 2,35PC013 PLAZAPEL419
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descrição:
- colher plastico; modelo: liso; cor: branco;
acondicionamento: embalagem plastica original; unidade de
fornecimento: pacote 50 unidades

COPO DESCARTAVEL DE 200ML - CAIXA COM 25
PACOTES
descricao:
- indicacao de uso: agua e refrigerante, material: poliestireno,
atoxico, cor: branco, capacidade: 200 ml,
apresentacao: 25 pacotes com 100 copos, normas: nbr
14865/2012 e nbr 13230, unidade de fornecimento: caixa
2500 unidades.

2.749,5050,00 54,99CX014 COPOSUL426

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.

1.400,00100,00 14,00PT016 KANESHON364

CUMBUCA DE ISOPOR 15CM - PACOTE COM 20 UNIDADES
828,00200,00 4,14PC019 COPOBRAS422

CUMBUCA DE ISOPOR 15CM - PACOTE COM 20 UNIDADES
6.210,001500,00 4,14PC019 COPOBRAS430

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

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

10.990,003500,00 3,14FR020 DAM366

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

1.888,003200,00 0,59UN026
BACANINH

A
370

FILME DE PVC EM ROLO 28 CM X 30 M PARA
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 410,00100,00 4,10RL028 TERMICA372

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

2.088,001800,00 1,16UN029 CCA373

FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - TAMANHO G 1.068,751875,00 0,57UN031 LIPPY375
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descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,
- elástico para ajuste nas pernas,
- fita adesiva lateral de fixação multiajustavel,
- atoxico e hipoalergenico.
- embalada em pacote contendo externamente dados de
identificação, procedencia, data de fabricação, validade, nº
de lote, registro do m. s.
- embalagem com até 50 unidades.

FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - TAMANHO M

descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,
- elástico para ajuste nas pernas,
- fita adesiva lateral de fixação multiajustavel,
- atoxico e hipoalergenico.
- embalada em pacote contendo externamente dados de
identificação, procedencia, data de fabricação, validade, nº
de lote, registro do m. s.
- embalagem com até 50 unidades...

1.743,442812,00 0,62UN032 LIPPY376

FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - TAMANHO M

descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,
- elástico para ajuste nas pernas,
- fita adesiva lateral de fixação multiajustavel,
- atoxico e hipoalergenico.
- embalada em pacote contendo externamente dados de
identificação, procedencia, data de fabricação, validade, nº
de lote, registro do m. s.
- embalagem com até 50 unidades.

5.231,568438,00 0,62UN033 LIPPY436

LIMPADOR DE VIDROS COM PULVERIZADOR

descricao:
- limpa vidro,
- aspecto: liquido,
- cor: azul,
- acondicionamento: frasco plastico 500 ml,
- validade minima de 24 meses,
- unidade de fornecimento: frasco com 500 ml, com gatilho
pulverizador.

970,00100,00 9,70FR043 CLARUS383

LIMPADOR DESENGORDURANTE

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

2.800,001000,00 2,80FR044 DAM384

PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,
- aglutinado com resina sintética que apresente ótima
absorvição.

916,6010,00 91,66RL052 BETANIN389

PANO PARA PRATOS - BRANCO
4.200,002000,00 2,10UN054 GOIA390
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descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

PRATO PLASTICO DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 10
UNIDADES

descrição:
- prato descartavel; material: polipropileno; cor: branco;
diametro: 15 cm; acondicionamento: embalagem plastica;
unidade de fornecimento: pacote 10 unidades

700,001000,00 0,70PC060 DANUBIO417

PREGADORES DE ROUPA

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

47,5050,00 0,95PC061 DINDA394

RODO PLASTICO 40 CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 40cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

549,00100,00 5,49UN064 CAIÇARA396

RODO PLASTICO 55 CM

descrição:
- rodo borracha;
- modelo regua: duplo;
- tamanho regua: 55 cm;
- material suporte regua: plastico;
- material cabo: cabo madeira;
- comprimento cabo: 1,5 m;
- acondicionamento: saco plastico;
- unidade de fornecimento: unidade

3.270,00500,00 6,54UN065 CAIÇARA397

SABAO EM PO

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.

10.950,003000,00 3,65CX067 FLASH401

SABONETE LIQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e
seqüestrantes,

277,5050,00 5,55FR070 BEL PLUS399
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- 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.

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

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.

210,0010,00 21,00UN071 BEL PLUS400

SODA CAUSTICA

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

35,255,00 7,05KG084 INDAIA407

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.

208,0010,00 20,80UN085 BELPLUS408

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.

3.843,00900,00 4,27UN086 BRU TEXTIL409

TOUCA DESCARTAVEL 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

832,80120,00 6,94PC087 MEDIX410

VASSOURA SANITARIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

300,0060,00 5,00UN092 CAIÇARA414

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              74.196,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              74.196,90

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CLORO LIQUIDO PURO

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

3.930,001500,00 2,62L012 DAM318

COPO DESCARTAVEL DE 200ML - CAIXA COM 25
PACOTES
descricao:
- indicacao de uso: agua e refrigerante, material: poliestireno,
atoxico, cor: branco, capacidade: 200 ml,
apresentacao: 25 pacotes com 100 copos, normas: nbr
14865/2012 e nbr 13230, unidade de fornecimento: caixa
2500 unidades.

5.499,00100,00 54,99CX014 COPOSUL356

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

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

1.884,00600,00 3,14FR020 DAM327

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

147,50250,00 0,59UN026
BACANINH

A
342

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

174,00150,00 1,16UN029 CCA329

LIMPADOR DE VIDROS COM PULVERIZADOR

descricao:
- limpa vidro,
- aspecto: liquido,
- cor: azul,
- acondicionamento: frasco plastico 500 ml,
- validade minima de 24 meses,
- unidade de fornecimento: frasco com 500 ml, com gatilho
pulverizador.

145,5015,00 9,70FR043 CLARUS317

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
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PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

105,0050,00 2,10UN054 GOIA324

PREGADORES DE ROUPA

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

14,2515,00 0,95PC061 DINDA344

RODO PLASTICO 40 CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 40cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

439,2080,00 5,49UN064 CAIÇARA346

SABAO EM PO

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.

2.920,00800,00 3,65CX067 FLASH348

SABONETE LIQUIDO

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.

832,50150,00 5,55FR070 BEL PLUS320

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

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

315,0015,00 21,00UN071 BEL PLUS347
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
x 135m
- acompanha parafusos e buxas necessários para a
instalação,
- garantia mínima de 6 meses.

SODA CAUSTICA

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

42,306,00 7,05KG084 INDAIA339

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.

312,0015,00 20,80UN085 BELPLUS316

VASSOURA SANITARIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

250,0050,00 5,00UN092 CAIÇARA338

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              17.010,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              17.010,25

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

AGUA SANITARIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

238,50150,00 1,59L002 DAN180

CLORO LIQUIDO PURO

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

262,00100,00 2,62L012 DAM185

COPO DESCARTAVEL DE 200ML - CAIXA COM 25
PACOTES
descricao:
- indicacao de uso: agua e refrigerante, material: poliestireno,
atoxico, cor: branco, capacidade: 200 ml,
apresentacao: 25 pacotes com 100 copos, normas: nbr
14865/2012 e nbr 13230, unidade de fornecimento: caixa
2500 unidades.

1.099,8020,00 54,99CX014 COPOSUL223

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA 157,0050,00 3,14FR020 DAM186
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SETOR DE CONTRATOS

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

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

14,7525,00 0,59UN026
BACANINH

A
191

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

58,0050,00 1,16UN029 CCA193

LIMPADOR DE VIDROS COM PULVERIZADOR

descricao:
- limpa vidro,
- aspecto: liquido,
- cor: azul,
- acondicionamento: frasco plastico 500 ml,
- validade minima de 24 meses,
- unidade de fornecimento: frasco com 500 ml, com gatilho
pulverizador.

97,0010,00 9,70FR043 CLARUS195

LIMPADOR DESENGORDURANTE

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

28,0010,00 2,80FR044 DAM196

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

126,0060,00 2,10UN054 GOIA200

RODO PLASTICO 40 CM

descricao:
82,3515,00 5,49UN064 CAIÇARA205
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 40cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

SABAO EM PO

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.

146,0040,00 3,65CX067 FLASH209

SABONETE LIQUIDO

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.

55,5010,00 5,55FR070 BEL PLUS207

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

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.

105,005,00 21,00UN071 BEL PLUS208

SODA CAUSTICA

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

70,5010,00 7,05KG084 INDAIA216

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

41,602,00 20,80UN085 BELPLUS215
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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.

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.

85,4020,00 4,27UN086 BRU TEXTIL222

VASSOURA SANITARIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

25,005,00 5,00UN092 CAIÇARA212

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.692,40

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.692,40

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

AGUA SANITARIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

286,20180,00 1,59L002 DAN119

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.

119,7030,00 3,99UN006 DAM123

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

111,8020,00 5,59UN007 LAGROTTA124

CLORO LIQUIDO PURO

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

131,0050,00 2,62L012 DAM127

COLHER PLASTICA DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES

descrição:

235,00100,00 2,35PC013 PLAZAPEL178
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SETOR DE CONTRATOS
- colher plastico; modelo: liso; cor: branco;
acondicionamento: embalagem plastica original; unidade de
fornecimento: pacote 50 unidades

COPO DESCARTAVEL DE 200ML - CAIXA COM 25
PACOTES
descricao:
- indicacao de uso: agua e refrigerante, material: poliestireno,
atoxico, cor: branco, capacidade: 200 ml,
apresentacao: 25 pacotes com 100 copos, normas: nbr
14865/2012 e nbr 13230, unidade de fornecimento: caixa
2500 unidades.

2.199,6040,00 54,99CX014 COPOSUL179

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

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

628,00200,00 3,14FR020 DAM129

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

29,5050,00 0,59UN026
BACANINH

A
134

FILME DE PVC EM ROLO 28 CM X 30 M PARA
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 205,0050,00 4,10RL028 TERMICA137

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

174,00150,00 1,16UN029 CCA138

LIMPADOR DE VIDROS COM PULVERIZADOR

descricao:
- limpa vidro,
- aspecto: liquido,
- cor: azul,
- acondicionamento: frasco plastico 500 ml,
- validade minima de 24 meses,
- unidade de fornecimento: frasco com 500 ml, com gatilho
pulverizador.

291,0030,00 9,70FR043 CLARUS141

LIMPADOR DESENGORDURANTE

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

224,0080,00 2,80FR044 DAM142
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OLEO DE PEROBA 200 ML

descricao:
- composição: óleo mineral e vegetal,
- solvente mineral e vegetal,
- aromatizante.

101,9010,00 10,19FR050 PEROBA148

PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,
- aglutinado com resina sintética que apresente ótima
absorvição.

916,6010,00 91,66RL052 BETANIN149

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

210,00100,00 2,10UN054 GOIA150

PRATO PLASTICO DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 10
UNIDADES

descrição:
- prato descartavel; material: polipropileno; cor: branco;
diametro: 15 cm; acondicionamento: embalagem plastica;
unidade de fornecimento: pacote 10 unidades

280,00400,00 0,70PC060 DANUBIO175

PREGADORES DE ROUPA

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

28,5030,00 0,95PC061 DINDA154

RODO PLASTICO 40 CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 40cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

274,5050,00 5,49UN064 CAIÇARA156

RODO PLASTICO 55 CM

descrição:
- rodo borracha;
- modelo regua: duplo;
- tamanho regua: 55 cm;
- material suporte regua: plastico;
- material cabo: cabo madeira;
- comprimento cabo: 1,5 m;
- acondicionamento: saco plastico;
- unidade de fornecimento: unidade

327,0050,00 6,54UN065 CAIÇARA157

SABAO EM PO
547,50150,00 3,65CX067 FLASH160
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SETOR DE CONTRATOS
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.

SABONETE LIQUIDO

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.

444,0080,00 5,55FR070 BEL PLUS158

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

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.

315,0015,00 21,00UN071 BEL PLUS159

SODA CAUSTICA

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

141,0020,00 7,05KG084 INDAIA166

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.

104,005,00 20,80UN085 BELPLUS167

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.

854,00200,00 4,27UN086 BRU TEXTIL168
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

TOUCA DESCARTAVEL 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

69,4010,00 6,94PC087 MEDIX169

VASSOURA SANITARIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

150,0030,00 5,00UN092 CAIÇARA172

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              9.398,20

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              9.398,20

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

AGUA SANITARIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

47,7030,00 1,59L002 DAN224

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

16,773,00 5,59UN007 LAGROTTA226

CLORO LIQUIDO PURO

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

52,4020,00 2,62L012 DAM229

COPO DESCARTAVEL DE 200ML - CAIXA COM 25
PACOTES
descricao:
- indicacao de uso: agua e refrigerante, material: poliestireno,
atoxico, cor: branco, capacidade: 200 ml,
apresentacao: 25 pacotes com 100 copos, normas: nbr
14865/2012 e nbr 13230, unidade de fornecimento: caixa
2500 unidades.

549,9010,00 54,99CX014 COPOSUL261

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

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

31,4010,00 3,14FR020 DAM230
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ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

11,8020,00 0,59UN026
BACANINH

A
233

FILME DE PVC EM ROLO 28 CM X 30 M PARA
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 20,505,00 4,10RL028 TERMICA236

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

23,2020,00 1,16UN029 CCA237

OLEO DE PEROBA 200 ML

descricao:
- composição: óleo mineral e vegetal,
- solvente mineral e vegetal,
- aromatizante.

20,382,00 10,19FR050 PEROBA240

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

21,0010,00 2,10UN054 GOIA241

RODO PLASTICO 40 CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 40cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

32,946,00 5,49UN064 CAIÇARA246

SABAO EM PO

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.

21,906,00 3,65CX067 FLASH249

SABONETE LIQUIDO
22,204,00 5,55FR070 BEL PLUS248
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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.

SODA CAUSTICA

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

14,102,00 7,05KG084 INDAIA255

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.

20,801,00 20,80UN085 BELPLUS256

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.

25,626,00 4,27UN086 BRU TEXTIL257

VASSOURA SANITARIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

20,004,00 5,00UN092 CAIÇARA260

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              952,61

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              952,61

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

AGUA SANITARIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

31,8020,00 1,59L002 DAN087
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AVENTAL 50 % PVC E 50 % POLIPROPILENO
- na cor branca.

11,182,00 5,59UN007 LAGROTTA084

CLORO LIQUIDO PURO

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

78,6030,00 2,62L012 DAM086

COPO DESCARTAVEL DE 200ML - CAIXA COM 25
PACOTES
descricao:
- indicacao de uso: agua e refrigerante, material: poliestireno,
atoxico, cor: branco, capacidade: 200 ml,
apresentacao: 25 pacotes com 100 copos, normas: nbr
14865/2012 e nbr 13230, unidade de fornecimento: caixa
2500 unidades.

1.099,8020,00 54,99CX014 COPOSUL118

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

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

157,0050,00 3,14FR020 DAM091

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

23,6040,00 0,59UN026
BACANINH

A
095

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

46,4040,00 1,16UN029 CCA098

LIMPADOR DE VIDROS COM PULVERIZADOR

descricao:
- limpa vidro,
- aspecto: liquido,
- cor: azul,
- acondicionamento: frasco plastico 500 ml,
- validade minima de 24 meses,
- unidade de fornecimento: frasco com 500 ml, com gatilho
pulverizador.

58,206,00 9,70FR043 CLARUS099

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;

52,5025,00 2,10UN054 GOIA101
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- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

SABAO EM PO

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.

73,0020,00 3,65CX067 FLASH108

SABONETE LIQUIDO

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.

33,306,00 5,55FR070 BEL PLUS106

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

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.

21,001,00 21,00UN071 BEL PLUS107

SODA CAUSTICA

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

35,255,00 7,05KG084 INDAIA112

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

20,801,00 20,80UN085 BELPLUS113
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pressão;
- tipos de papel utilizado: papel toalha interfolha 2 e 3 dobras;
- acompanhado parafusos e buchas necessários para
instalação.
- garantia mínima de 12 meses.

VASSOURA SANITARIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

25,005,00 5,00UN092 CAIÇARA117

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              1.767,43

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              1.767,43

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

AGUA SANITARIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

636,00400,00 1,59L002 DAN031

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.

119,7030,00 3,99UN006 DAM033

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

55,9010,00 5,59UN007 LAGROTTA034

CLORO LIQUIDO PURO

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

262,00100,00 2,62L012 DAM036

COLHER PLASTICA DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES

descrição:
- colher plastico; modelo: liso; cor: branco;
acondicionamento: embalagem plastica original; unidade de
fornecimento: pacote 50 unidades

1.175,00500,00 2,35PC013 PLAZAPEL082

COPO DESCARTAVEL DE 200ML - CAIXA COM 25
PACOTES
descricao:
- indicacao de uso: agua e refrigerante, material: poliestireno,
atoxico, cor: branco, capacidade: 200 ml,
apresentacao: 25 pacotes com 100 copos, normas: nbr

1.099,8020,00 54,99CX014 COPOSUL083
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14865/2012 e nbr 13230, unidade de fornecimento: caixa
2500 unidades.

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.

1.400,00100,00 14,00PT016 KANESHON038

CUMBUCA DE ISOPOR 15CM - PACOTE COM 20 UNIDADES
1.242,00300,00 4,14PC019 COPOBRAS428

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

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

942,00300,00 3,14FR020 DAM040

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

118,00200,00 0,59UN026
BACANINH

A
045

FILME DE PVC EM ROLO 28 CM X 30 M PARA
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 41,0010,00 4,10RL028 TERMICA048

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

116,00100,00 1,16UN029 CCA049

LIMPADOR DE VIDROS COM PULVERIZADOR

descricao:
- limpa vidro,
- aspecto: liquido,
- cor: azul,
- acondicionamento: frasco plastico 500 ml,
- validade minima de 24 meses,
- unidade de fornecimento: frasco com 500 ml, com gatilho
pulverizador.

97,0010,00 9,70FR043 CLARUS052

LIMPADOR DESENGORDURANTE

descricao:
- detergente, aspecto: liquido concentrado,

280,00100,00 2,80FR044 DAM053
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- funcao adicional: desengordurante,
- tensoativo oleos vegetais,
- nivel ph: neutro,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml.

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

168,0080,00 2,10UN054 GOIA054

PRATO PLASTICO DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 10
UNIDADES

descrição:
- prato descartavel; material: polipropileno; cor: branco;
diametro: 15 cm; acondicionamento: embalagem plastica;
unidade de fornecimento: pacote 10 unidades

350,00500,00 0,70PC060 DANUBIO079

PREGADORES DE ROUPA

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

9,5010,00 0,95PC061 DINDA058

RODO PLASTICO 40 CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 40cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

109,8020,00 5,49UN064 CAIÇARA060

SABAO EM PO

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.

365,00100,00 3,65CX067 FLASH064

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

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,

105,005,00 21,00UN071 BEL PLUS062
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- garantia mínima de 6 meses.

SODA CAUSTICA

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

70,5010,00 7,05KG084 INDAIA070

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.

208,0010,00 20,80UN085 BELPLUS071

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.

85,4020,00 4,27UN086 BRU TEXTIL072

VASSOURA SANITARIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

100,0020,00 5,00UN092 CAIÇARA076

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              9.155,60

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              9.155,60

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

AGUA SANITARIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio,
com validade minima de 4 meses, a partir da data de
fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p,
produzido de acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

15,9010,00 1,59L002 DAN001

COPO DESCARTAVEL DE 200ML - CAIXA COM 25
PACOTES
descricao:
- indicacao de uso: agua e refrigerante, material: poliestireno,
atoxico, cor: branco, capacidade: 200 ml,
apresentacao: 25 pacotes com 100 copos, normas: nbr
14865/2012 e nbr 13230, unidade de fornecimento: caixa
2500 unidades.

549,9010,00 54,99CX014 COPOSUL029

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,

113,0436,00 3,14FR020 DAM005
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- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

23,6040,00 0,59UN026
BACANINH

A
008

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

23,2020,00 1,16UN029 CCA011

LIMPADOR DE VIDROS COM PULVERIZADOR

descricao:
- limpa vidro,
- aspecto: liquido,
- cor: azul,
- acondicionamento: frasco plastico 500 ml,
- validade minima de 24 meses,
- unidade de fornecimento: frasco com 500 ml, com gatilho
pulverizador.

38,804,00 9,70FR043 CLARUS013

LIMPADOR DESENGORDURANTE

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

56,0020,00 2,80FR044 DAM028

PANO PARA CHAO - SACO ALVEJADO

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

33,0010,00 3,30UN053 GOIA014

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;

10,505,00 2,10UN054 GOIA015
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- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

RODO PLASTICO 40 CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 40cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

10,982,00 5,49UN064 CAIÇARA019

SABONETE LIQUIDO

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.

111,0020,00 5,55FR070 BEL PLUS020

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

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.

42,002,00 21,00UN071 BEL PLUS027

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.

41,602,00 20,80UN085 BELPLUS023

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.

21,355,00 4,27UN086 BRU TEXTIL024
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PROCURADORIA GERAL:              1.090,87

PROCURADORIA GERAL:              1.090,87

CAMPOS E GOMES LTDA-ME:                        120.729,35
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