
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000088/2021

BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME

CNPJ:  02.222.018/0001-63

RUA CATARINA ELLER, 710 - CENTRO - ALTO JEQUITIBÁ - MG - CEP: 36976000

ANEXO - TERMO Nº 000088/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002977

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

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

16.109,152735,00 5,89L003 BARBAREX127

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.

1.320,00440,00 3,00FR013 LLIMP130

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

4.118,002900,00 1,42BG022 FREENDENT109

CUMBUCA DE ISOPOR 15CM - PACOTE COM 20 UNIDADES
3.540,001000,00 3,54PC023 MELLO101

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.

1.328,25175,00 7,59UN027 BOM AR244

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.

486,1010,00 48,61BB029 BIO167
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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

6.775,045056,00 1,34UN030 BIO133

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.

634,14271,00 2,34UN031 CONDOR134

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

3.490,202493,00 1,40PC032 ASSOLAN136

FILME DE PVC EM ROLO 28 CM X 30 M PARA
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 862,95165,00 5,23RL035 HIPERROL138

FRALDA DESCARTAVEL  PEDIATRICA - TAMANHO XG

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.

800,001250,00 0,64UN037 LIPPY091

FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - TAMANHO G

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.

1.068,751875,00 0,57UN038 LIPPY092

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.

5.850,0011250,00 0,52UN039 LIPPY093
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- 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.

329,70785,00 0,42UN040 LIPPY094

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO G

descrição:
para incontinéncia urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato anatômico. especificações:
tamanho grande. cintura 100 a 150 cm, peso de 70 a 90 kg,
quatro fitas adesivas reposicionáveis tri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno. não tecido de fibras
polipropileno, adesivos termoplásticos, fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades..

11.920,008000,00 1,49UN041
MAXI

CONFORT
175

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO G

descrição:
para incontinéncia urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato anatômico. especificações:
tamanho grande. cintura 100 a 150 cm, peso de 70 a 90 kg,
quatro fitas adesivas reposicionáveis tri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno. não tecido de fibras
polipropileno, adesivos termoplásticos, fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades.

35.760,0024000,00 1,49UN042 MAXI
CONFORT

259

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO M

descrição:
11.920,008000,00 1,49UN043

MAXI
CONFORT

172
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para incontinência urinária severa, prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato
anatômico. especificações: tamanho médio. cintura 70 a 120
cm. peso de 40 a 70 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico. com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno. adesivos termoplásticos. fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades..

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO M

descrição:
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato
anatômico. especificações: tamanho médio. cintura 70 a 120
cm. peso de 40 a 70 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico. com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno. adesivos termoplásticos. fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades.

35.760,0024000,00 1,49UN044
MAXI

CONFORT
262

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO P

descrição:
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas, formato
anatômico. especificações: tamanho pequeno, cintura 40 a
80 cm, peso de 20 a 40 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto. aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o liquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, fil:ne da polietileno, não tecido de fibras
polipropileno, adesivos termoplásiicos, fios de elastano e

22.350,0015000,00 1,49UN045
MAXI

CONFORT
173
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fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo de 10 unidades.

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG

descrição:
para incontinência urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas, formato
anatômico. especificações: tamanho extra grande, cintura 11
o a 165 cm, peso acima de 90 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para fixação com segurança,
barreiras antivazamento mais altas que
protegem a pele e evita vazamentos. produto hipoalergênico,
com grande suavidade e conforto, aloe vera pra manter a
pele suave e protegida,
testado derma!ologiçamente, gel inibidor de odor, indicador
de
umidade/troca, muda de cor ao contato com o liquido e indica
quando a
fralda pode ser trocada, gel ultra absorvente para manter a
fralda mais
seca por mais tempo. composição: polpa de celulose,
polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno,
adesivos termoplásticos, fios de elastano e fitas adesivas.
dados do
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação. pacote
com mínimo 07 unidades.

10.810,806552,00 1,65UN046 MAXI
CONFORT

174

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG

descrição:
para incontinência urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas, formato
anatômico. especificações: tamanho extra grande, cintura 11
o a 165 cm, peso acima de 90 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para fixação com segurança,
barreiras antivazamento mais altas que
protegem a pele e evita vazamentos. produto hipoalergênico,
com grande suavidade e conforto, aloe vera pra manter a
pele suave e protegida,
testado derma!ologiçamente, gel inibidor de odor, indicador
de
umidade/troca, muda de cor ao contato com o liquido e indica
quando a
fralda pode ser trocada, gel ultra absorvente para manter a
fralda mais
seca por mais tempo. composição: polpa de celulose,
polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno,
adesivos termoplásticos, fios de elastano e fitas adesivas.
dados do
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação. pacote
com mínimo 07 unidades

32.501,7019698,00 1,65UN047
MAXI

CONFORT
265

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

2.540,00200,00 12,70BD053 FIESTA095
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- para crianças

LENCO UMEDECIDO - REFIL

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 refil com 450 unidades,
- medindo 20,0 cm x 12,0 cm
- antialergico
- para crianças

2.622,00300,00 8,74PC054 FIESTA096

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.

129,5050,00 2,59FR055 MIX110

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

360,0050,00 7,20UN056 BOMBRIL140

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

3.836,0070,00 54,80UN059 ARQPLAST104

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

8.039,572167,00 3,71UN070 GOIA143

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.

1.721,50550,00 3,13PC075 JUMMU146

PRATO PLASTICO DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 10
UNIDADES

descrição:
- prato descartavel; material: polipropileno; cor: branco;
diametro: 15 cm; acondicionamento: embalagem plastica;

2.299,001900,00 1,21PC077
TOTALPLA

ST
114
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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

267,3018,00 14,85UN080 NOBRE161

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

1.820,90278,00 6,55UN082 CARLA148

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

5.445,00550,00 9,90UN083 CARLA149

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,
- unidade de fornecimento: pacote com 5 unidades
.

9.408,001568,00 6,00PC084 MARLUCE151

SABONETE ANTIBACTERIANO

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

2.016,001680,00 1,20UN086 MOTIVOS150

SABONETE INFANTIL

descrição:
- sabonete infantil (90g),
- com óleo de amêndoas,
- desenvolvido especialmente para a pele do bebê
-testado dermatologicamente.

810,00500,00 1,62UN087 1,2,3250

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

descricao:
- - saboneteira jsn para sabonete líquido;
- construído em plástico resistente abs;

1.485,0055,00 27,00UN089 NOBRE123
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- 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.

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

3.024,001800,00 1,68PC100 MONOLUCE113

SACOLA PLASTICA - 25CM X 15,5 CM

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

912,5025,00 36,50PCT101 HIPERROL253

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

1.735,50130,00 13,35PC108 TALGE098

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

3.899,40291,00 13,40UN109 CARLA157

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

5.166,00615,00 8,40UN112 GLORIA158

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              265.271,95

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              265.271,95

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

17.670,003000,00 5,89L003 BARBAREX003

CREME DENTAL COM FLUOR - 90 GRAMAS 2.840,002000,00 1,42BG022 FREENDENT019
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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

CUMBUCA DE ISOPOR 15CM - PACOTE COM 20 UNIDADES
1.770,00500,00 3,54PC023 MELLO020

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.

379,5050,00 7,59UN027 BOM AR023

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.

291,666,00 48,61BB029 BIO025

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

6.030,004500,00 1,34UN030 BIO026

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.

117,0050,00 2,34UN031 CONDOR027

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

2.800,002000,00 1,40PC032 ASSOLAN028

FILME DE PVC EM ROLO 28 CM X 30 M PARA
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 523,00100,00 5,23RL035 HIPERROL031

FRALDA DESCARTAVEL  PEDIATRICA - TAMANHO XG

descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,

512,00800,00 0,64UN037 LIPPY033
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- 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 G

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.

456,00800,00 0,57UN038 LIPPY034

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.

4.160,008000,00 0,52UN039 LIPPY035

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.

210,00500,00 0,42UN040 LIPPY036

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO G

descrição:
para incontinéncia urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato anatômico. especificações:
tamanho grande. cintura 100 a 150 cm, peso de 70 a 90 kg,
quatro fitas adesivas reposicionáveis tri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno. não tecido de fibras

369,52248,00 1,49UN041
MAXI

CONFORT
037
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polipropileno, adesivos termoplásticos, fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades..

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO G

descrição:
para incontinéncia urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato anatômico. especificações:
tamanho grande. cintura 100 a 150 cm, peso de 70 a 90 kg,
quatro fitas adesivas reposicionáveis tri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno. não tecido de fibras
polipropileno, adesivos termoplásticos, fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades.

1.120,48752,00 1,49UN042
MAXI

CONFORT
258

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO M

descrição:
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato
anatômico. especificações: tamanho médio. cintura 70 a 120
cm. peso de 40 a 70 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico. com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno. adesivos termoplásticos. fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades..

369,52248,00 1,49UN043
MAXI

CONFORT
038

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO M

descrição:
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato
anatômico. especificações: tamanho médio. cintura 70 a 120
cm. peso de 40 a 70 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico. com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser

1.120,48752,00 1,49UN044
MAXI

CONFORT
261
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trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno. adesivos termoplásticos. fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades.

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO P

descrição:
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas, formato
anatômico. especificações: tamanho pequeno, cintura 40 a
80 cm, peso de 20 a 40 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto. aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o liquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, fil:ne da polietileno, não tecido de fibras
polipropileno, adesivos termoplásiicos, fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo de 10 unidades.

1.490,001000,00 1,49UN045
MAXI

CONFORT
039

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG

descrição:
para incontinência urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas, formato
anatômico. especificações: tamanho extra grande, cintura 11
o a 165 cm, peso acima de 90 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para fixação com segurança,
barreiras antivazamento mais altas que
protegem a pele e evita vazamentos. produto hipoalergênico,
com grande suavidade e conforto, aloe vera pra manter a
pele suave e protegida,
testado derma!ologiçamente, gel inibidor de odor, indicador
de
umidade/troca, muda de cor ao contato com o liquido e indica
quando a
fralda pode ser trocada, gel ultra absorvente para manter a
fralda mais
seca por mais tempo. composição: polpa de celulose,
polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno,
adesivos termoplásticos, fios de elastano e fitas adesivas.
dados do
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação. pacote
com mínimo 07 unidades.

123,7575,00 1,65UN046
MAXI

CONFORT
040

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG

descrição:
para incontinência urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas, formato
anatômico. especificações: tamanho extra grande, cintura 11
o a 165 cm, peso acima de 90 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para fixação com segurança,

371,25225,00 1,65UN047
MAXI

CONFORT
264
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barreiras antivazamento mais altas que
protegem a pele e evita vazamentos. produto hipoalergênico,
com grande suavidade e conforto, aloe vera pra manter a
pele suave e protegida,
testado derma!ologiçamente, gel inibidor de odor, indicador
de
umidade/troca, muda de cor ao contato com o liquido e indica
quando a
fralda pode ser trocada, gel ultra absorvente para manter a
fralda mais
seca por mais tempo. composição: polpa de celulose,
polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno,
adesivos termoplásticos, fios de elastano e fitas adesivas.
dados do
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação. pacote
com mínimo 07 unidades

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

1.905,00150,00 12,70BD053 FIESTA044

LENCO UMEDECIDO - REFIL

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 refil com 450 unidades,
- medindo 20,0 cm x 12,0 cm
- antialergico
- para crianças

1.311,00150,00 8,74PC054 FIESTA045

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.

129,5050,00 2,59FR055 MIX046

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

360,0050,00 7,20UN056 BOMBRIL047

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS
3.836,0070,00 54,80UN059 ARQPLAST050
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descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

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

7.420,002000,00 3,71UN070 GOIA056

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.

782,50250,00 3,13PC075 JUMMU060

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

242,00200,00 1,21PC077
TOTALPLA

ST
062

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

982,50150,00 6,55UN082 CARLA064

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

1.980,00200,00 9,90UN083 CARLA065

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,

9.000,001500,00 6,00PC084 MARLUCE066

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
- unidade de fornecimento: pacote com 5 unidades
.

SABONETE INFANTIL

descrição:
- sabonete infantil (90g),
- com óleo de amêndoas,
- desenvolvido especialmente para a pele do bebê
-testado dermatologicamente.

486,00300,00 1,62UN087 1,2,3068

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.

2.700,00100,00 27,00UN089 NOBRE070

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

840,00500,00 1,68PC100 MONOLUCE077

SACOLA PLASTICA - 25CM X 15,5 CM

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

365,0010,00 36,50PCT101 HIPERROL078

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

1.735,50130,00 13,35PC108 TALGE084

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

2.680,00200,00 13,40UN109 CARLA085

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

4.200,00500,00 8,40UN112 GLORIA088

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              83.679,16

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              83.679,16
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00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

20.615,003500,00 5,89L003 BARBAREX180

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.

194,444,00 48,61BB029 BIO193

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

2.010,001500,00 1,34UN030 BIO194

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.

140,4060,00 2,34UN031 CONDOR195

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

70,0050,00 1,40PC032 ASSOLAN196

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO G

descrição:
para incontinéncia urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato anatômico. especificações:
tamanho grande. cintura 100 a 150 cm, peso de 70 a 90 kg,
quatro fitas adesivas reposicionáveis tri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno. não tecido de fibras
polipropileno, adesivos termoplásticos, fios de elastano e

11.097,527448,00 1,49UN041 MAXI
CONFORT

199
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fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades..

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO G

descrição:
para incontinéncia urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato anatômico. especificações:
tamanho grande. cintura 100 a 150 cm, peso de 70 a 90 kg,
quatro fitas adesivas reposicionáveis tri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno. não tecido de fibras
polipropileno, adesivos termoplásticos, fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades.

33.602,4822552,00 1,49UN042
MAXI

CONFORT
260

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO M

descrição:
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato
anatômico. especificações: tamanho médio. cintura 70 a 120
cm. peso de 40 a 70 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico. com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno. adesivos termoplásticos. fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades..

10.430,007000,00 1,49UN043
MAXI

CONFORT
200

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO M

descrição:
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas. formato
anatômico. especificações: tamanho médio. cintura 70 a 120
cm. peso de 40 a 70 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico. com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca

31.290,0021000,00 1,49UN044
MAXI

CONFORT
263
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por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno. adesivos termoplásticos. fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo 08 unidades.

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO P

descrição:
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas, formato
anatômico. especificações: tamanho pequeno, cintura 40 a
80 cm, peso de 20 a 40 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto. aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca,
muda de cor ao contato com o liquido e indica quando a
fralda pode ser
trocada, gel ultra absorvente para manter a fralda mais seca
por mais
tempo. composição: polpa de celulose, polímero
superabsorvente, fil:ne da polietileno, não tecido de fibras
polipropileno, adesivos termoplásiicos, fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo de 10 unidades.

20.860,0014000,00 1,49UN045
MAXI

CONFORT
201

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG

descrição:
para incontinência urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas, formato
anatômico. especificações: tamanho extra grande, cintura 11
o a 165 cm, peso acima de 90 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para fixação com segurança,
barreiras antivazamento mais altas que
protegem a pele e evita vazamentos. produto hipoalergênico,
com grande suavidade e conforto, aloe vera pra manter a
pele suave e protegida,
testado derma!ologiçamente, gel inibidor de odor, indicador
de
umidade/troca, muda de cor ao contato com o liquido e indica
quando a
fralda pode ser trocada, gel ultra absorvente para manter a
fralda mais
seca por mais tempo. composição: polpa de celulose,
polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno,
adesivos termoplásticos, fios de elastano e fitas adesivas.
dados do
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação. pacote
com mínimo 07 unidades.

12.375,007500,00 1,65UN046
MAXI

CONFORT
202

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG

descrição:
para incontinência urinária severa. prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas, formato
anatômico. especificações: tamanho extra grande, cintura 11
o a 165 cm, peso acima de 90 kg, quatro fitas adesivas
reposicionáveis !ri-laminadas para fixação com segurança,
barreiras antivazamento mais altas que

37.125,0022500,00 1,65UN047
MAXI

CONFORT
266
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protegem a pele e evita vazamentos. produto hipoalergênico,
com grande suavidade e conforto, aloe vera pra manter a
pele suave e protegida,
testado derma!ologiçamente, gel inibidor de odor, indicador
de
umidade/troca, muda de cor ao contato com o liquido e indica
quando a
fralda pode ser trocada, gel ultra absorvente para manter a
fralda mais
seca por mais tempo. composição: polpa de celulose,
polímero
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido de fibras
polipropileno,
adesivos termoplásticos, fios de elastano e fitas adesivas.
dados do
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação. pacote
com mínimo 07 unidades

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

2.740,0050,00 54,80UN059 ARQPLAST206

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

1.855,00500,00 3,71UN070 GOIA211

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

262,0040,00 6,55UN082 CARLA215

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

495,0050,00 9,90UN083 CARLA216

SABAO EM BARRA GLICERINADO INCOLOR

descricao:
- apresentacao: barra,
- fragrancia: neutro,
- peso: 200g por unidade,
- glicerinado,
- acondicionamento: pacote plastico,

600,00100,00 6,00PC084 MARLUCE217
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- 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,
- unidade de fornecimento: pacote com 5 unidades
.

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.

1.350,0050,00 27,00UN089 NOBRE220

SACOLA PLASTICA - 25CM X 15,5 CM

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

1.095,0030,00 36,50PCT101 HIPERROL225

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

2.002,50150,00 13,35PC108 TALGE229

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

536,0040,00 13,40UN109 CARLA230

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

504,0060,00 8,40UN112 GLORIA233

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              191.249,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              191.249,34

BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME:                        540.200,45
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