
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000087/2021

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI

CNPJ:  30.681.395/0001-04

RUA CENTRAL, 19 - CANAÃ - VIANA - ES - CEP: 29135038

ANEXO - TERMO Nº 000087/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002976

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000045/2021 001736/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

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.

1.644,10802,00 2,05L002 DUPORTO126

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - SEM FRAGRANCIA -
NATURAL.

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- sem fragrancia - natural.

4.285,00857,00 5,00FR005 DUPORTO240

AMACIANTE CONCENTRADO PARA ROUPAS - BOMBONA
DE 20 LITROS
amaciante concentrado perfumado para roupas e tecidos
em geral, sua aplicação elimina a aspereza, reduzindo a
eletricidade estática dos tecidos.

215,005,00 43,00BB006 DUPORTO170

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.

1.286,50310,00 4,15UN007 DUPORTO106

CLORO LIQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,

10.800,004800,00 2,25L014 DUPORTO131
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- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação
vigente, inclusive, constar número de autorização de
funcionamento do fabricante na anvisa/ms.

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.

880,0010,00 88,00BB024 DUPORTO168

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.

16.404,304971,00 3,30FR025 DUPORTO132

DETERGENTE CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE
ROUPAS - BOMBONA DE 50 LITROS
detergente concentrado utilizado em processos de lavagem
de roupas e tecidos em geral, remove com eficiência
sujidades pesadas.

1.199,5010,00 119,95BB028 DUPORTO169

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.

831,90177,00 4,70FR057 WORKER118

LIMPADOR DESENGORDURANTE

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

2.796,801216,00 2,30FR058 WORKER119

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada.

31.107,268122,00 3,83PC072 VIRGEM PEL144

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

93.329,4424368,00 3,83PC073
VIRGEM

PELL
268
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PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

9.138,121084,00 8,43PC074 VIRGEM PEL145

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.

15.229,204116,00 3,70CX085 AJU152

SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO - 30 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 30 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

2.715,00543,00 5,00PC097 GIGANTE177

SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

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

5.481,45585,00 9,37PC098 GIGANTE178

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              197.343,57

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              197.343,57

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

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.

2.050,001000,00 2,05L002 DUPORTO002

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - SEM FRAGRANCIA -
NATURAL.

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,

7.500,001500,00 5,00FR005 DUPORTO005
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geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- sem fragrancia - natural.

AMACIANTE CONCENTRADO PARA ROUPAS - BOMBONA
DE 20 LITROS
amaciante concentrado perfumado para roupas e tecidos
em geral, sua aplicação elimina a aspereza, reduzindo a
eletricidade estática dos tecidos.

215,005,00 43,00BB006 DUPORTO006

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.

830,00200,00 4,15UN007 DUPORTO007

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.

10.800,004800,00 2,25L014 DUPORTO013

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.

9.900,003000,00 3,30FR025 DUPORTO021

DETERGENTE CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE
ROUPAS - BOMBONA DE 50 LITROS
detergente concentrado utilizado em processos de lavagem
de roupas e tecidos em geral, remove com eficiência
sujidades pesadas.

719,706,00 119,95BB028 DUPORTO024

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.

235,0050,00 4,70FR057 WORKER048
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LIMPADOR DESENGORDURANTE

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

1.150,00500,00 2,30FR058 WORKER049

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada.

31.597,508250,00 3,83PC072 VIRGEM PEL058

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

94.792,5024750,00 3,83PC073
VIRGEM

PELL
267

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

5.058,00600,00 8,43PC074 VIRGEM PEL059

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.

7.400,002000,00 3,70CX085 AJU067

SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

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

4.685,00500,00 9,37PC098 GIGANTE075

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              176.932,70

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              176.932,70

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

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

615,00300,00 2,05L002 DUPORTO179
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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.

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - SEM FRAGRANCIA -
NATURAL.

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso
ou grau alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em
geral, formicas, assepsia das maos, armarios de cozinha,
geladeira, freezer e assentos sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- sem fragrancia - natural.

15.000,003000,00 5,00FR005 DUPORTO182

AMACIANTE CONCENTRADO PARA ROUPAS - BOMBONA
DE 20 LITROS
amaciante concentrado perfumado para roupas e tecidos
em geral, sua aplicação elimina a aspereza, reduzindo a
eletricidade estática dos tecidos.

129,003,00 43,00BB006 DUPORTO183

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.

2.250,001000,00 2,25L014 DUPORTO185

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.

352,004,00 88,00BB024 DUPORTO189

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.

1.980,00600,00 3,30FR025 DUPORTO190

DETERGENTE CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE
ROUPAS - BOMBONA DE 50 LITROS
detergente concentrado utilizado em processos de lavagem
de roupas e tecidos em geral, remove com eficiência
sujidades pesadas.

359,853,00 119,95BB028 DUPORTO192

LIMPADOR DE VIDROS COM PULVERIZADOR

descricao:
- limpa vidro,
- aspecto: liquido,
- cor: azul,
- acondicionamento: frasco plastico 500 ml,

235,0050,00 4,70FR057 WORKER205
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- validade minima de 24 meses,
- unidade de fornecimento: frasco com 500 ml, com gatilho
pulverizador.

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada.

2.298,00600,00 3,83PC072 VIRGEM PEL213

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/
04 UNID

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha
dupla, picotado, neutro, branco, de alta qualidade, composto
de 100% fibras celulósicas, pacote contendo 4 rolos de no
mínimo 30m x 10cm cada

6.894,001800,00 3,83PC073
VIRGEM

PELL269

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

15.174,001800,00 8,43PC074 VIRGEM PEL214

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.

3.700,001000,00 3,70CX085 AJU218

SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO - 30 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 30 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

1.000,00200,00 5,00PC097 GIGANTE223

SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO - 50 LITROS

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

2.811,00300,00 9,37PC098 GIGANTE224

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              52.797,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              52.797,85

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI:                        427.074,12
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