
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000011/2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ:  12.642.623/0001-47

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

ANEXO - TERMO Nº 000011/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002223

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

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

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

13,2012,00 1,10UN021 SANY431

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.

142,0020,00 7,10UN022 BOM AR!293

DETERGENTE LIQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

27,3624,00 1,14UN023 DAN294

ESPONJA DE LA DE ACO

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

11,0010,00 1,10PC025 LUSTRO296

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

7,2012,00 0,60PC038 MAX298
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
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PAPEL TOALHA.

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

54,4020,00 2,72PC058 ENXULTA303

VASSOURA LIMPA TETO

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

28,701,00 28,70UN090 ODIM309

VASSOURA PIACAVA 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

25,604,00 6,40UN091 MONDIAL310

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              309,46

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

BALDE DE PLASTICO - PEDREIRO

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

11,403,00 3,80UN008 GTX264

CERA LIQUIDA INCOLOR

descricao:
- embalagem com 750 ml,
- incolor,
- dispersões acrilicas,
- emulsao de polietileno,
- solventes,
- resina fumárica,
- plastificante,
- coadjuvante,
- conservante atenuador de espuma,
- essencia e agua.

279,2080,00 3,49FR011 TREIX265

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.

177,5025,00 7,10UN022 BOM AR!268

DETERGENTE LIQUIDO

descricao:
285,00250,00 1,14UN023 DAN269
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

ESPONJA DE LA DE ACO

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

27,5025,00 1,10PC025 LUSTRO271

ESSENCIA DE LAVANDA

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

315,0050,00 6,30FR027 TRIEX272

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

18,0030,00 0,60PC038 MAX274

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. P

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: p,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

31,5015,00 2,10PAR049 VOLK276

PAPEL TOALHA.

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

136,0050,00 2,72PC058 ENXULTA279

VASSOURA PIACAVA 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

96,0015,00 6,40UN091 MONDIAL286

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.377,10

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              1.686,56

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

BALDE DE PLASTICO - PEDREIRO

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

760,00200,00 3,80UN008 GTX361

CAIXA ISOPOR 17 LT
186,3010,00 18,63UN009

ISOCAMPO
S

420

CAIXA ISOPOR 50 LT.
430,0010,00 43,00UN010

ISOCAMPO
S

421

CORDA PARA VARAL EM NYLON

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

76,0040,00 1,90UN015 MB363

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

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

440,00400,00 1,10UN021 SANY367

DETERGENTE LIQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

3.420,003000,00 1,14UN023 DAN368

ESCOVA PARA LIMPEZA

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

438,00200,00 2,19UN024 CONDOR369

ESPONJA DE LA DE ACO

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

2.200,002000,00 1,10PC025 LUSTRO371

FRALDA DESCARTAVEL  PEDIATRICA - TAMANHO XG

descricao:
537,501250,00 0,43UN030 DESCARPA

CK
374
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- 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 P

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.

463,15785,00 0,59UN034
DESCARPA

CK
377

GARFO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES

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

550,00250,00 2,20PC036 PROFESTA418

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

240,00400,00 0,60PC038 MAX378

LIMPA ALUMINIO FRASCO COM 500 ML

descricao:
- limpa aluminio liquido,
- frasco de 500 ml,
- especificação do produto: composição básica: tensoativo
aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e
veículo;
- tipo liquido;
- com validade de 2 anos;
- acondicionado em frasco plástico,
- frasco contendo 500 ml;
- laudo analítico do lote do produto e autorização de
funcionamento do fabricante anvisa/ms.
- data de fabricação, validade e lote no rotolo do produto.

67,8030,00 2,26FR041 TRIEX381

LIMPA FORNO

descricao:
- produto indicado para limpar fornos,
- pote com no minimo 200 ml,
- composição: soda caústica, coadjuvante, veículo e
perfume.
pote com no minimo 200 ml

320,0050,00 6,40UN042 BOM BRIL382

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. G 420,00200,00 2,10PAR047 VOLK387
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descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: g,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

420,00200,00 2,10PAR048 VOLK388

PA COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

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

306,00100,00 3,06UN051 COAFACIL395

PAPEL TOALHA.

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

272,00100,00 2,72PC058 ENXULTA393

PRATO DE ISOPOR 23 CM - PACOTE COM 25 UNIDADES.
1.380,00200,00 6,90PC059

FRIBRAFOR
M

423

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

1.245,001500,00 0,83UN068 IARA398

SACOLA PARA HOT-DOG - EMBALAGEM COM 20
UNIDADES

descrição:
- sacola plástica para hot-dog; medidas aproximadas de
11cm x 19cm (largura e comprimento); embalagem pacote
com 20 unidades

720,00800,00 0,90PC080 SEGPLAST415

SACOLA PARA PIPOCA - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES

descrição:
- sacola de papel branco; medidas aproximadas 7,5cm x
14cm (largura x comprimento);  embalagem com 50 unidades

1.500,001000,00 1,50PC081 KAMBE416

VASSOURA - PELO SINTETICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural

2.090,00220,00 9,50UN088 CONDOR411
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- unidade de fornecimento: unidade

VASSOURA LIMPA TETO

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

1.722,0060,00 28,70UN090 ODIM412

VASSOURA PIACAVA 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

2.112,00330,00 6,40UN091 MONDIAL413

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              22.315,75

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              22.315,75

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

BALDE DE PLASTICO - PEDREIRO

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

228,0060,00 3,80UN008 GTX326

CORDA PARA VARAL EM NYLON

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

19,0010,00 1,90UN015 MB321

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

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

220,00200,00 1,10UN021 SANY336

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.

142,0020,00 7,10UN022 BOM AR!343

DETERGENTE LIQUIDO
1.368,001200,00 1,14UN023 DAN325
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
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descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

ESCOVA PARA LIMPEZA

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

43,8020,00 2,19UN024 CONDOR328

ESPONJA DE LA DE ACO

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

44,0040,00 1,10PC025 LUSTRO315

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

24,0040,00 0,60PC038 MAX340

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. G

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: g,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

147,0070,00 2,10PAR047 VOLK341

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

315,00150,00 2,10PAR048 VOLK314

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. P

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,

315,00150,00 2,10PAR049 VOLK330
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- tamanho: p,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

PA COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

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

45,9015,00 3,06UN051 COAFACIL345

PAPEL TOALHA.

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

272,00100,00 2,72PC058 ENXULTA332

SACOLA PLASTICA - 25CM X 15,5 CM

descricao:
- alça camiseta branca,
- resistente,
- tamanho 25 x 15,5 cm
- caixa com 1000 unidades.

590,0025,00 23,60CX082
LIVERPLAS

T
334

VASSOURA - PELO SINTETICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

190,0020,00 9,50UN088 CONDOR313

VASSOURA LIMPA TETO

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

143,505,00 28,70UN090 ODIM335

VASSOURA PIACAVA 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

512,0080,00 6,40UN091 MONDIAL355

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.619,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.619,20

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

BALDE DE PLASTICO - PEDREIRO

descricao:
- capacidade para 12 litros,

38,0010,00 3,80UN008 GTX183

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
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

CERA LIQUIDA INCOLOR

descricao:
- embalagem com 750 ml,
- incolor,
- dispersões acrilicas,
- emulsao de polietileno,
- solventes,
- resina fumárica,
- plastificante,
- coadjuvante,
- conservante atenuador de espuma,
- essencia e agua.

104,7030,00 3,49FR011 TREIX184

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

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

44,0040,00 1,10UN021 SANY187

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.

142,0020,00 7,10UN022 BOM AR!188

DETERGENTE LIQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

34,2030,00 1,14UN023 DAN189

ESCOVA PARA LIMPEZA

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

8,764,00 2,19UN024 CONDOR190

ESPONJA DE LA DE ACO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,

44,0040,00 1,10PC025 LUSTRO192

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
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, -
unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

18,0030,00 0,60PC038 MAX194

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. G

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: g,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

105,0050,00 2,10PAR047 VOLK197

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

105,0050,00 2,10PAR048 VOLK198

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. P

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: p,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

63,0030,00 2,10PAR049 VOLK199

PA COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

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

153,0050,00 3,06UN051 COAFACIL204

PAPEL TOALHA.

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

136,0050,00 2,72PC058 ENXULTA203

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

41,5050,00 0,83UN068 IARA206

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
VASSOURA - PELO SINTETICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

47,505,00 9,50UN088 CONDOR214

VASSOURA 100% PIACAVA TIPO GARI

descrição:
modelo: gari
material cerda: 100% piaçava
material cabo: madeira crua tratada e polida
revestimento cabo: sem revestimento
largura base: de 6 a 10 cm
base parafusada
comprimento base: 40 cm
comprimento cabo: 180 cm
altura da base; 5 cm
cor: natural
unidade de fornecimento: unidade

10.988,00820,00 13,40UN089
FLOR DO

LAR
221

VASSOURA LIMPA TETO

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

28,701,00 28,70UN090 ODIM213

VASSOURA PIACAVA 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

256,0040,00 6,40UN091 MONDIAL211

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              12.357,36

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              12.357,36

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

BALDE DE PLASTICO - PEDREIRO

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

76,0020,00 3,80UN008 GTX125

CERA LIQUIDA INCOLOR

descricao:
1.047,00300,00 3,49FR011 TREIX126

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
- embalagem com 750 ml,
- incolor,
- dispersões acrilicas,
- emulsao de polietileno,
- solventes,
- resina fumárica,
- plastificante,
- coadjuvante,
- conservante atenuador de espuma,
- essencia e agua.

CORDA PARA VARAL EM NYLON

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

28,5015,00 1,90UN015 MB128

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

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

330,00300,00 1,10UN021 SANY130

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.

355,0050,00 7,10UN022 BOM AR!131

DETERGENTE LIQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

228,00200,00 1,14UN023 DAN132

ESCOVA PARA LIMPEZA

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

43,8020,00 2,19UN024 CONDOR133

ESPONJA DE LA DE ACO

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

165,00150,00 1,10PC025 LUSTRO135

ESSENCIA DE LAVANDA
945,00150,00 6,30FR027 TRIEX136

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

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

GARFO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES

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

220,00100,00 2,20PC036 PROFESTA177

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

180,00300,00 0,60PC038 MAX139

LIMPA ALUMINIO FRASCO COM 500 ML

descricao:
- limpa aluminio liquido,
- frasco de 500 ml,
- especificação do produto: composição básica: tensoativo
aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e
veículo;
- tipo liquido;
- com validade de 2 anos;
- acondicionado em frasco plástico,
- frasco contendo 500 ml;
- laudo analítico do lote do produto e autorização de
funcionamento do fabricante anvisa/ms.
- data de fabricação, validade e lote no rotolo do produto.

22,6010,00 2,26FR041 TRIEX140

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. G

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: g,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

42,0020,00 2,10PAR047 VOLK145

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

42,0020,00 2,10PAR048 VOLK146

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. P

descricao:
- luva, material: latex,

21,0010,00 2,10PAR049 VOLK147

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
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: p,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

PA COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

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

153,0050,00 3,06UN051 COAFACIL155

PAPEL TOALHA.

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

272,00100,00 2,72PC058 ENXULTA153

SACOLA PARA HOT-DOG - EMBALAGEM COM 20
UNIDADES

descrição:
- sacola plástica para hot-dog; medidas aproximadas de
11cm x 19cm (largura e comprimento); embalagem pacote
com 20 unidades

180,00200,00 0,90PC080 SEGPLAST173

SACOLA PARA PIPOCA - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES

descrição:
- sacola de papel branco; medidas aproximadas 7,5cm x
14cm (largura x comprimento);  embalagem com 50 unidades

300,00200,00 1,50PC081 KAMBE174

VASSOURA - PELO SINTETICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

285,0030,00 9,50UN088 CONDOR170

VASSOURA LIMPA TETO

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

287,0010,00 28,70UN090 ODIM171

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              5.222,90

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              5.222,90

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

BALDE DE PLASTICO - PEDREIRO

descricao:
- capacidade para 12 litros,

19,005,00 3,80UN008 GTX227

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
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

CERA LIQUIDA INCOLOR

descricao:
- embalagem com 750 ml,
- incolor,
- dispersões acrilicas,
- emulsao de polietileno,
- solventes,
- resina fumárica,
- plastificante,
- coadjuvante,
- conservante atenuador de espuma,
- essencia e agua.

34,9010,00 3,49FR011 TREIX228

DETERGENTE LIQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

22,8020,00 1,14UN023 DAN231

ESCOVA PARA LIMPEZA

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

6,573,00 2,19UN024 CONDOR232

ESPONJA DE LA DE ACO

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

11,0010,00 1,10PC025 LUSTRO234

ESSENCIA DE LAVANDA

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

31,505,00 6,30FR027 TRIEX235

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

6,0010,00 0,60PC038 MAX238

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
PA COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

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

6,122,00 3,06UN051 COAFACIL245

PAPEL TOALHA.

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

27,2010,00 2,72PC058 ENXULTA244

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

8,3010,00 0,83UN068 IARA247

VASSOURA - PELO SINTETICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

28,503,00 9,50UN088 CONDOR258

VASSOURA PIACAVA 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

64,0010,00 6,40UN091 MONDIAL259

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              265,89

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              265,89

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

BALDE DE PLASTICO - PEDREIRO

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

11,403,00 3,80UN008 GTX085

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

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

55,0050,00 1,10UN021 SANY092

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

DETERGENTE LIQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

13,6812,00 1,14UN023 DAN093

ESCOVA PARA LIMPEZA

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

8,764,00 2,19UN024 CONDOR094

ESPONJA DE LA DE ACO

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

16,5015,00 1,10PC025 LUSTRO096

ESSENCIA DE LAVANDA

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

63,0010,00 6,30FR027 TRIEX097

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

25,2012,00 2,10PAR048 VOLK100

PA COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

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

15,305,00 3,06UN051 COAFACIL103

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

16,6020,00 0,83UN068 IARA105

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
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VASSOURA - PELO SINTETICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

28,503,00 9,50UN088 CONDOR114

VASSOURA LIMPA TETO

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

57,402,00 28,70UN090 ODIM115

VASSOURA PIACAVA TRADICIONAL

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

192,0030,00 6,40UN091 MONDIAL116

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              503,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              503,34

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

ABSORVENTE INTIMO FEMININO

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

36,6020,00 1,83PC001
NATURALM

ENTE
030

BALDE DE PLASTICO - PEDREIRO

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

76,0020,00 3,80UN008 GTX035

CORDA PARA VARAL EM NYLON 9,505,00 1,90UN015 MB037
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descricao:
- nº 05,
- com 10m,
- composicao 100% polietileno.

CREME DENTAL COM FLUOR - 90 GRAMAS

descricao:
- fluor: fluor 1450-1500 ppm,
- composicao: abrasivos, agua
lauril sulfato de sodio, aroma sacarina sodica e outros,
colorido,
- dados rotulagem: data fabricacao, numero lote, registro no
ministerio da saude,
- selo de aprovacao da associacao brasileira de odontologia
(abo),
- validade: superior a 24 meses,
- unidade de fornecimento: bisnaga 90 g

428,00200,00 2,14BG018 SORRISO039

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

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

220,00200,00 1,10UN021 SANY041

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.

71,0010,00 7,10UN022 BOM AR!042

DETERGENTE LIQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

342,00300,00 1,14UN023 DAN043

ESCOVA PARA LIMPEZA

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

43,8020,00 2,19UN024 CONDOR044

ESPONJA DE LA DE ACO

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

220,00200,00 1,10PC025 LUSTRO046
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ESSENCIA DE LAVANDA

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

189,0030,00 6,30FR027 TRIEX047

GARFO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES

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

1.100,00500,00 2,20PC036 PROFESTA081

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

120,00200,00 0,60PC038 MAX050

LIMPA ALUMINIO FRASCO COM 500 ML

descricao:
- limpa aluminio liquido,
- frasco de 500 ml,
- especificação do produto: composição básica: tensoativo
aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e
veículo;
- tipo liquido;
- com validade de 2 anos;
- acondicionado em frasco plástico,
- frasco contendo 500 ml;
- laudo analítico do lote do produto e autorização de
funcionamento do fabricante anvisa/ms.
- data de fabricação, validade e lote no rotolo do produto.

22,6010,00 2,26FR041 TRIEX051

PA COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

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

30,6010,00 3,06UN051 COAFACIL059

PAPEL TOALHA.

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

272,00100,00 2,72PC058 ENXULTA057

SABAO EM BARRA GLICERINADO INCOLOR

descricao:
- apresentacao: barra,
- fragrancia: neutro,
- peso: 200g por unidade,
- glicerinado,
- acondicionamento: pacote plastico,
- rotulagem: contendo identificacao, composicao, numero de
lote, data de fabricacao, validade, procedencia e registro no
ms/anvisa ou no inmetro ou ainda informacao de isencao do
registro no orgao de controle,

94,0020,00 4,70PC066 TRIEX063
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- unidade de fornecimento: pacote com 5 unidades
.

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene
pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

83,00100,00 0,83UN068 IARA061

SACOLA PARA HOT-DOG - EMBALAGEM COM 20
UNIDADES

descrição:
- sacola plástica para hot-dog; medidas aproximadas de
11cm x 19cm (largura e comprimento); embalagem pacote
com 20 unidades

270,00300,00 0,90PC080 SEGPLAST077

SACOLA PARA PIPOCA - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES

descrição:
- sacola de papel branco; medidas aproximadas 7,5cm x
14cm (largura x comprimento);  embalagem com 50 unidades

900,00600,00 1,50PC081 KAMBE078

SHAMPOO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS

descricao:
- shampoo cabelo (higiene pessoal),
- para todos os tipos de cabelos,
- composicao agua, sodium laureth sulfate, sodium chloride,
glycol distearate, coco betaine, niacinamide, guar
hydroxypropyltrimonium chloride, cocamine
mipa, saccharum officinarum extract/ sugar cane extract,
sodium benzoate, sodium glycolate, sodium cocoate, sodium
hydroxide, salicylic acid, dimethicone, limonene, camellia
sinesis extract/camellia sinensis leaf extract, linalool, benzyl
salicylate, pyrus malus extract/ apple fruit extract, carbomer,
pypridoxine hci, disodium  cocoamphodiacetate, citric acid,
citronellol, butylphenyl methylpropional, methyln cocoate,
citrus medica limonum peel extract/lemon peel extract,
hexylene glycol, hexyl
cinnamal, parfum/fragance. code f.i.l. c34357/3,
- validade minima 24 meses,
- testado dermatologicamente,
- registrado no ministerio da saude/anvisa,
- unidade de fornecimento: frasco 300 ml

350,00100,00 3,50FR083 SUAVE069

VASSOURA - PELO SINTETICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras
- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

95,0010,00 9,50UN088 CONDOR073

VASSOURA LIMPA TETO

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

143,505,00 28,70UN090 ODIM074
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VASSOURA PIACAVA 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

640,00100,00 6,40UN091 MONDIAL075

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              5.756,60

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              5.756,60

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

BALDE DE PLASTICO - PEDREIRO

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

11,403,00 3,80UN008 GTX427

CERA LIQUIDA INCOLOR

descricao:
- embalagem com 750 ml,
- incolor,
- dispersões acrilicas,
- emulsao de polietileno,
- solventes,
- resina fumárica,
- plastificante,
- coadjuvante,
- conservante atenuador de espuma,
- essencia e agua.

69,8020,00 3,49FR011 TREIX004

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.

213,0030,00 7,10UN022 BOM AR!006

DETERGENTE LIQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

22,8020,00 1,14UN023 DAN007

ESPONJA DE LA DE ACO

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

3,303,00 1,10PC025 LUSTRO009
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unidade de fornecimento: pacote com 8 unidades

ESSENCIA DE LAVANDA

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

37,806,00 6,30FR027 TRIEX010

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm;
- acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

7,2012,00 0,60PC038 MAX012

PAPEL TOALHA.

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

54,4020,00 2,72PC058 ENXULTA018

VASSOURA LIMPA TETO

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

57,402,00 28,70UN090 ODIM025

VASSOURA PIACAVA 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

38,406,00 6,40UN091 MONDIAL026

PROCURADORIA GERAL:              515,50

PROCURADORIA GERAL:              515,50

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        53.243,10
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