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Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000028/2020 003607/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

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.

1.351,08324,00 4,170UN009 GTX003

CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA KIT COMPLETO
1 (um) carrinho funcional de limpeza 1.1 medidas mínimas
1.1.1 1040 mm (altura) 1.1.2 545 mm (largura) 1.1.3 1240 mm
(profundidade) 1 (um) balde espremedor para duas águas
1.2 medidas mínimas 1.2.1 960 mm (altura) 1.2.2 425 mm
(largura) 1.2.3 600 mm (profundidade) 1 (uma) pá plástica
para lixo 1.3 medidas mínimas 1.3.1 935 mm (altura) 1.3.2
300 mm (largura) 1.3.3 280 mm (profundidade) 1 (uma) placa
de sinalização piso molhado trilingue 1.4 medidas mínimas da
placa fechada 1.4.1 665 mm (altura) 1.4.2 270 mm (largura)
1.4.3 25 mm (profundidade) 1.5 medidas mínimas da placa
aberta 1.5.1 645 mm (altura) 1.5.2 270 mm (largura) 1.5.3
310 mm (profundidade) 2 (dois) conjuntos mop pó de no
mínimo 60 cm com cabo de alumínio 1.6 medidas mínimas
1.6.1 1500 mm (altura) 1.6.2 650 mm (largura) 1.6.3 170 mm
(profundidade) 2 (dois) conjuntos mop úmido de 320 g crú
com cabo de alumínio

10.200,0010,00 1.020,000UN012 BETTANIN095

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.

1.086,00200,00 5,430PT019 KANECHON067

CREME CONTRA ASSADURAS (INFANTIL)

descricao:
- creme contra assaduras,
- embalagem com no minimo 135 gramas,
- testado dermatologicamente,
- registro na anvisa/ms.
- data de fabricacao, validade e lote.

6.040,00400,00 15,100BIS020 PHISALIA068

OLEO DE PEROBA 200 ML

descricao:
42,1212,00 3,510FR060 KING051
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- composição: óleo mineral e vegetal,
- solvente mineral e vegetal,
- aromatizante.

PA COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

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

626,40232,00 2,700UN061 BLK054

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

6.587,682167,00 3,040UN063 CARVALHO016

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.

1.643,40330,00 4,980FR080 TRILHA033

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,

415,2858,00 7,160KG094 SODABONA058

SUPORTE DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 50
ML

descrição:
- fabricado em material acrílico resistente, transparente,
com fixador para parede, parafusos e buchas para
instalação inclusos.

34,833,00 11,610KIT096 TRILHA089

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

8.987,20820,00 10,960UN101
PASSELIMP

E087
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VASSOURA LIMPA TETO

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

1.013,9486,00 11,790UN102
PASSELIMP

E
036

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

4.335,75615,00 7,050UN103
PASSELIMP

E
026

VASSOURA SANITARIA

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

556,80174,00 3,200UN104 WTP061

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              42.920,48

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              42.920,48

RFL COMERCIAL LTDA:                        42.920,48
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