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SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000086/2020

MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI

CNPJ:  33.071.103/0001-00
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ANEXO - TERMO Nº 000086/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002674

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000028/2020 003607/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO - 15 LITROS

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

439,40130,00 3,380PC085 PLARTIC100

SETOR DE COMPRAS:              439,40

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a
partir da data de entrega.

12.623,522856,00 4,420L004 ITAJA001

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

619,65135,00 4,590UN008 PLASTCOR041

COLHER PLASTICA DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES

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

1.487,70855,00 1,740PC015 BELOCOPO027

DESINFETANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA -
BOMBONA DE 50 LITROS
desinfetante concentrado com alto teor ativo 10 a 12 % de
hipoclorito de sódio para limpeza e desinfecção de
superfícies como paredes, pisos, utensílios, equipamentos e
demais.

765,0010,00 76,500BB023
PROQUIMIO

S
092

DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA - BOMBONA
DE 20 LITROS
detergente concentrado viscoso com alto poder de espuma
para limpeza e lavagem de superfícies em geral. possui
eficácia na remoção de sujidades oleosas e graxosas.

640,0010,00 64,000BB028 CLARALUX091

DETERGENTE LIQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,

5.056,005056,00 1,000UN029 BIO008

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
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

GARFO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES

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

1.445,00850,00 1,700PC045 BELOCOPO066

LENCO UMEDECIDO

descricao:
- lenço umedecido para limpeza e higienização da pele do
bebê.
- lenço de não tecido composto de fibras de polipropileno ou
com viscose.
- fórmula suave que não agride a pele do bebê.
- embalagem balde com 450 unidades,
- medindo 20,0 cm x 12,0 cm
- antialergico
- para crianças

1.800,00200,00 9,000BD048 FIESTA074

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.

105,0050,00 2,100FR050 XG046

LIMPADOR DESENGORDURANTE

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

2.128,001216,00 1,750FR053 WORKER038

LUSTRA MOVEIS

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

509,08143,00 3,560FR055 WORKER014

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.

1.700,0020,00 85,000RL062 OBER052

PRATO PLASTICO DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 10
UNIDADES

1.520,001900,00 0,800PC070 BELOCOPO064
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descrição:
- prato descartavel; material: polipropileno; cor: branco;
diametro: 15 cm; acondicionamento: embalagem plastica;
unidade de fornecimento: pacote 10 unidades

REFIL PARA RODO MAGICO MULTIFUNCIONAL
descricao:
- refil para o rodo magico 28 cm padrão,
- original
- refil absorvente fabricado em espuma macia pva
- cor azul
- durabilidade de até 1 ano

211,5018,00 11,750UN072 NOBRE020

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

956,32278,00 3,440UN074 BLK022

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

41,204,00 10,300RL082 RR077

SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO - 200 LITROS

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

6.318,00260,00 24,300PC086 PLARTIC025

SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO - 200 LITROS

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

18.954,00780,00 24,300PC087 PLARTIC104

SUPORTE DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 200
ML

descrição:
- dispenser em acrílico para copos de água descartáveis de
200 ml, estrutura fechada, com sistema poupa
copo/alavanca, capacidade para 100 copos, tampa
removível,
para ser fixado em parede, acompanhado de parafusos e
buchas.

72,003,00 24,000KIT095 INTECK088

SUPORTE DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO
descrição:
- tipo de material: frente: plástico
- base styron;

1.128,0048,00 23,500UN097 NOBRE034
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- 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.

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

2.112,66291,00 7,260UN100 JERSEY060

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              60.192,63

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              60.632,03

MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI:                        60.632,03

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

