
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000090/2021

RFL COMERCIAL LTDA

CNPJ:  01.260.374/0001-09

RUA SÃO SEBASTIÃO, 01 - SANTA CECÍLIA - CARIACICA - ES - CEP: 29147495

ANEXO - TERMO Nº 000090/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002979

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

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

1.296,00135,00 9,60UN008 V. SEGUE128

CAIXA ISOPOR 17 LT
174,0010,00 17,40UN010 I. FORT099

CAIXA ISOPOR 50 LT.
524,8010,00 52,48UN011 I. FORT100

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

12.400,0010,00 1.240,00UN012 NOBRE171

CORDA PARA VARAL EM NYLON

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

98,0070,00 1,40UN019 POLIFORTE107

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.

1.420,00200,00 7,10PT020 CANECHON108

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.

6.000,00400,00 15,00BIS021
BB

NATUREZA243

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO 1.490,481202,00 1,24UN026 SANY117
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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.

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

2.074,953915,00 0,53UN033 BETTANIN135

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

4.032,002400,00 1,68UN036 ROUXINOL139

GARRAFA TIPO PET 500ML

descrição:
- material transparente, tampa rosqueável com lacre, tampa
compativel com a garrafa, tamanho 20 x7 cm.

950,001000,00 0,95UN050 MTI246

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.

2.347,181034,00 2,27PC051 PEGG247

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

1.172,60143,00 8,20FR062 AUDAX141

OLEO DE PEROBA 200 ML

descricao:
- composição: óleo mineral e vegetal,
- solvente mineral e vegetal,
- aromatizante.

162,0012,00 13,50FR067 KING142

PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,

2.788,4020,00 139,42RL069 NOBRE248
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- aglutinado com resina sintética que apresente ótima
absorvição.

PREGADORES DE ROUPA

descricao:
- em madeira,
- tamanho 10 cm,
- embalagem com 12 unidades

156,45105,00 1,49PC078 LUCIANA111

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.

3.135,00330,00 9,50FR088 TRILHA251

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

90,004,00 22,50RL090 ORLEPLAST097

SACO DE POLIETILENO 3 LITROS

descricao:
- saco plástico em bobina picotada,
- medidas do saco plastico: 23x35 cm
- matéria prima: polietileno de alta densidade
- quantidade de sacos na bobina: 1000 unidades

1.406,0037,00 38,00RL091 ORLEPLAST153

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

1.109,60190,00 5,84FR102 KOLENE112

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.

61,143,00 20,38KIT105 GLOBO165

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              42.888,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              42.888,60

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

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

768,0080,00 9,60UN008 V. SEGUE008

CAIXA ISOPOR 17 LT
174,0010,00 17,40UN010 I. FORT010

CAIXA ISOPOR 50 LT.
524,8010,00 52,48UN011 I. FORT011

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

12.400,0010,00 1.240,00UN012 NOBRE012

CORDA PARA VARAL EM NYLON

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

33,6024,00 1,40UN019 POLIFORTE016

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.

568,0080,00 7,10PT020 CANECHON017

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.

2.250,00150,00 15,00BIS021
BB

NATUREZA018

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.

620,00500,00 1,24UN026 SANY022

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE 2.120,004000,00 0,53UN033 BETTANIN029
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descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

2.520,001500,00 1,68UN036 ROUXINOL032

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.

1.135,00500,00 2,27PC051 PEGG043

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.

697,105,00 139,42RL069 NOBRE055

PREGADORES DE ROUPA

descricao:
- em madeira,
- tamanho 10 cm,
- embalagem com 12 unidades

74,5050,00 1,49PC078 LUCIANA063

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.

2.850,00300,00 9,50FR088 TRILHA069

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

45,002,00 22,50RL090 ORLEPLAST071

SACO DE POLIETILENO 3 LITROS

descricao:
950,0025,00 38,00RL091 ORLEPLAST072
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- saco plástico em bobina picotada,
- medidas do saco plastico: 23x35 cm
- matéria prima: polietileno de alta densidade
- quantidade de sacos na bobina: 1000 unidades

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

584,00100,00 5,84FR102 KOLENE079

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              28.314,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              28.314,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CORDA PARA VARAL EM NYLON

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

28,0020,00 1,40UN019 POLIFORTE188

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.

372,00300,00 1,24UN026 SANY191

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

530,001000,00 0,53UN033 BETTANIN197

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,

504,00300,00 1,68UN036 ROUXINOL198
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- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

GARRAFA TIPO PET 500ML

descrição:
- material transparente, tampa rosqueável com lacre, tampa
compativel com a garrafa, tamanho 20 x7 cm.

950,001000,00 0,95UN050 MTI204

KIT HIGIENE PESSOAL PERSONALIZADO PARA
PREVENCAO DA COVID-19
descrição:
kit contendo: 01 nécessaire em pvc cristal personalizada em
silkscreen, tamanho 15 x 15 cm; 01frasco de álcool em gel,
100 ml, spray com válvula na cor transparente; 01 frasco de
sabonete líquido, 100 ml, com válvula pump, na cor
transparente.

31.935,001500,00 21,29SV052 RFL238

LIXEIRA EM AÇO INOX A PEDAL 15 LITROS
descrição:
- lixeira em aço inox, com pedal e tampa, capacidade 15
litros.

4.680,0030,00 156,00UN060 BRINOX235

LIXEIRA EM AÇO INOX A PEDAL 30 LITROS
descrição:
- lixeira em aço inox, com pedal e tampa, capacidade 30
litros.

13.800,0060,00 230,00UN061 BRINOX236

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.

9.500,001000,00 9,50FR088 TRILHA219

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.

203,8010,00 20,38KIT105 GLOBO227

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              62.502,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              62.502,80

RFL COMERCIAL LTDA:                        133.705,40

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
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