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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2022 

PROCESSO Nº 2277/2022 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2022, o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, 

pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 

27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna 

- ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ROMÁRIO BATISTA VIEIRA, brasileiro, 

casado, empresário, portador do CPF n.º 788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e 

domiciliado à Rua Deputado João Rios, nº 65, Bairro Centro, neste Município de Iúna e pela 

Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, devidamente inscrito no CNPJ sob o 

n.º 10.700.103/0001-18, com sede na Av. Prefeito Antônio Lacerda, nº 79, Quilombo, Iúna/ES, 

neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, DURVAL DIAS SANTIAGO JÚNIOR, 

servidor público, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 042.084.657-35 e RG n.º 8018306 – 

SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Afonso Cláudio, s/nº, Bairro Boa Esperança, Ibatiba/ES, 

considerando o resultado da licitação nº 061/2022, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, 

para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº 2277/2022, resolve registrar os preços 

da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e 

na quantidade cotada, atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 

normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, no Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

01 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS, PARA 

ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES ADMINISTRATIVOS 

DESTA PREFEITURA, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência e 

em Seus Anexos. 

 

02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

2.1. Em decorrência da proposta apresentada e homologada no Pregão Presencial nº 061/2022, 

ficam registrados para contratações futuras os preços unitários e respectivo fornecedor, 

identificado a seguir: 
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RAZÃO SOCIAL: SUELY HUBNER DE MIRANDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.227.100/0001-

03, com sede à Avenida Manoel Luiz Trindade, n.°150, Bairro Boa Esperança, CEP: 29.395-000, 

Ibatiba/ES, telefone: (28)99984-4174 e (28)9881-8899, endereço eletrônico 

suelylicitamiranda@gmail.com, neste ato representada por SUELY HUBNER DE MIRANDA, 

brasileira, casada, empresária, portadora do CPF n.º 082.509.557-30 e RG n.º SP-34.840.635-6 

SSP/SP, residente na Rua Theodoro Dias Santiago, n.°50, Bairro Floresta I, Ibatiba/ES, CEP: 

29.395-000. 

 

2.2. Os preços registrados do Detentor da Ata seguem em anexo. 

2.3. Não há “cadastro reserva”. 

 

03 - CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO PARTICIPANTE/ADESÃO: 

3.1. O Município de Iúna será o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, não existindo 

outro órgão participante. 

3.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá sofrer as adesões de que trata o 

art. 22 do Decreto nº 7.892/2013. 

3.3. É permitido aos órgãos ou entidades de outros municípios a adesão a Ata de Registro de 

Preços registrada por este órgão gestor, para fornecimento de bens e contratação de serviços. 

3.4. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos 

itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

 

04 - CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DA ATA: 

4.1. A ata de registro de preços vigerá por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação resumida 

no Diário Oficial do Estado, vedada sua prorrogação. 

4.2. Encerrada a vigência da Ata, é vedada a formalização de novas contratações dela 

decorrentes. 

 

05 - CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO E CANCELAMENTO: 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a 

vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
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5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao fornecedor. 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. Convocado, não comparecer no prazo de até 7 (sete) dias para assinatura do contrato; 

5.7.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.7.3. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

5.7.5. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador. 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.5 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

5.9.1. Por razão de interesse público; ou 

5.9.2. A pedido do fornecedor. 
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06 - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES: 

Compete ao Órgão Gerenciador: 

6.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços – SRP. 

6.2. Efetuar o registro do licitante e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços. 

6.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, 

dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de 

classificação e os quantitativos de contratação definidos. 

6.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados. 

6.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de 

descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em 

relação às suas próprias contratações. 

6.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 

preços registrados. 

6.7. Dar publicidade dos preços registrados, com indicação dos fornecedores. 

6.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata, nas contratações dela 

decorrentes; 

 

07 - CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS: 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no instrumento contratual, 

anexos ao Edital. 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993. 

7.3. Os contratos derivados da presente ata, serão fiscalizados pelos servidores Elenilda Teixeira 

da Silva, matrícula n° 13552 e Elisa Helena Quarto Amaral, matrícula n° 700228, respectivamente 

titular e suplente representando a Secretaria municipal de Saúde; Celso Cezar da Silva, matrícula 

n° 303983 e Venceslau Matos, matrícula n° 5851, representando a Secretaria Municipal de 

Educação; Thiago Gomes da Silva, matrícula n° 308866 e Tiago Amurim da Silveira Ragazzi, 

matrícula n° 029645, representando a Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças; 

Gessica de Medeiros Soares Carvalho, matrícula n° 309422 e Aline Cristina Prates Moreira 

Almeida, matrícula n° 308977, representando a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social, nomeados por portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito. 
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Iúna/ES, 05 de dezembro de 2022. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

Romário Batista Vieira - Prefeito Municipal 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Durval Dias Santiago Júnior - Secretário Municipal de Saúde 

 

 

SUELY HUBNER DE MIRANDA 

Suely Hubner de Miranda / ou procurador legalmente habilitado 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000150/2022

SUELY HUBNER DE MIRANDA

CNPJ:  42.227.100/0001-03

AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 150 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000150/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003308

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000061/2022 002277/2022

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

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.

24.834,6003402,00 7,3000L005 SAFRA149

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

510,95055,00 9,2900UN008
PLASTNOV

A
151

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.

2.464,000350,00 7,0400UN009 POLIX152

COLHER PLASTICA DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES

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

1.223,950455,00 2,6900PC014 COPOMAIS156

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.

1.172,600902,00 1,3000UN024 SANY162

ESSENCIA DE LAVANDA

descricao:
- essencia liquida para uso geral em limpeza,
- composta por oleo essencial de lavanda,
- corante e alcool etilico,
- frasco com 200 ml,
- rotolo com data de fabricação e validade.

2.817,000300,00 9,3900FR032 AROMATEC168

GALAO PLASTICO 20 LITROS - PARA AGUA MINERAL
195,50010,00 19,5500UN045 SHUAP170

LIMPA FORNO 284,00025,00 11,3600UN053 PERFECTO174
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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

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.

527,000100,00 5,2700FR054 LIMPOL175

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

2.590,0001000,00 2,5900UN067 PANOFLEX186

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.

1.331,00055,00 24,2000UN086 NOBRE200

VASSOURA SANITARIA

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

600,000100,00 6,0000UN109 SANY207

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              38.550,600

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              38.550,600

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

ABSORVENTE INTIMO FEMININO

descricao:
- absorvente intimo feminino, com abas;
- fluxo: normal
- cobertura: suave
- formato anatomico, com canais laterais, circuito completo
antivazamento, tripla protecao, com gel. - composicao: fibra
de celulose, polipropileno, polimero superabsorvente, filme
de polietileno, adesivos termoplasticos e papel siliconado,
sem fibras de algodao, componentes atoxicos, nao
propensos a causar irritacao em contato com a pele, testado
dermatologicamente.

67,60040,00 1,6900PC001 SYM060
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- embalagem com numero do lote, data de fabricacao e
validade minima de 24 meses;
- pacote com 8 unidades.

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.

14.600,0002000,00 7,3000L005 SAFRA063

AVENTAL 50 % PVC E 50 % POLIPROPILENO
- na cor branca. 1.858,000200,00 9,2900UN008

PLASTNOV
A066

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.

1.056,000150,00 7,0400UN009 POLIX067

COLHER PLASTICA DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES

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

3.497,0001300,00 2,6900PC014 COPOMAIS070

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.

1.335,000150,00 8,9000BIS019 BARUEL074

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.

1.950,0001500,00 1,3000UN024 SANY079

ESSENCIA DE LAVANDA

descricao:
- essencia liquida para uso geral em limpeza,
- composta por oleo essencial de lavanda,
- corante e alcool etilico,
- frasco com 200 ml,
- rotolo com data de fabricação e validade.

6.573,000700,00 9,3900FR032 AROMATEC087

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

2.860,0002000,00 1,4300UN042 MAXI096
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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.

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

2.460,0001500,00 1,6400UN043 MAXI097

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

820,000500,00 1,6400UN044 MAXI294
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fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação. pacote
com mínimo 07 unidades

GALAO PLASTICO 20 LITROS - PARA AGUA MINERAL
391,00020,00 19,5500UN045 SHUAP098

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

568,00050,00 11,3600UN053 PERFECTO104

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.

263,50050,00 5,2700FR054 LIMPOL105

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

10.360,0004000,00 2,5900UN067 PANOFLEX116

PULVERIZADOR SPRAY 500 ML

descrição:
pulverizador spray 500 ml, fabricado em material plástico,
tampa com regulagem do jato.

840,000200,00 4,2000UN075 FENIX123

SABONETE INFANTIL

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

1.220,000500,00 2,4400UN084 GRANADO131

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.

1.210,00050,00 24,2000UN086 NOBRE133

SACOLA PLASTICA - 25CM X 15,5 CM

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

1.305,00025,00 52,2000PCT098 ENCOPEL137

VASSOURA SANITARIA 1.200,000200,00 6,0000UN109 SANY145
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descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              54.434,100

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              54.434,100

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

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.

2.920,000400,00 7,3000L005 SAFRA037

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.

211,20030,00 7,0400UN009 POLIX005

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.

390,000300,00 1,3000UN024 SANY033

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.

20.020,00014000,00 1,4300UN042 MAXI013

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG 36.900,00022500,00 1,6400UN043 MAXI014
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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

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

12.300,0007500,00 1,6400UN044 MAXI293

GALAO PLASTICO 20 LITROS - PARA AGUA MINERAL
195,50010,00 19,5500UN045 SHUAP036

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.

158,10030,00 5,2700FR054 LIMPOL039

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
518,000200,00 2,5900UN067 PANOFLEX019
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- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

PULVERIZADOR SPRAY 500 ML

descrição:
pulverizador spray 500 ml, fabricado em material plástico,
tampa com regulagem do jato.

840,000200,00 4,2000UN075 FENIX020

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.

1.210,00050,00 24,2000UN086 NOBRE045

VASSOURA SANITARIA

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

900,000150,00 6,0000UN109 SANY021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              76.562,800

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              76.562,800

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

ABSORVENTE INTIMO FEMININO

descricao:
- absorvente intimo feminino, com abas;
- fluxo: normal
- cobertura: suave
- formato anatomico, com canais laterais, circuito completo
antivazamento, tripla protecao, com gel. - composicao: fibra
de celulose, polipropileno, polimero superabsorvente, filme
de polietileno, adesivos termoplasticos e papel siliconado,
sem fibras de algodao, componentes atoxicos, nao
propensos a causar irritacao em contato com a pele, testado
dermatologicamente.
- embalagem com numero do lote, data de fabricacao e
validade minima de 24 meses;
- pacote com 8 unidades.

16,90010,00 1,6900PC001 SYM209

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

464,50050,00 9,2900UN008
PLASTNOV

A
214

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.

704,000100,00 7,0400UN009 POLIX215
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- capacidade de 12 litros.

COLHER PLASTICA DESCARTAVEL - PACOTE COM 50
UNIDADES

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

1.345,000500,00 2,6900PC014 COPOMAIS217

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.

650,000500,00 1,3000UN024 SANY224

ESSENCIA DE LAVANDA

descricao:
- essencia liquida para uso geral em limpeza,
- composta por oleo essencial de lavanda,
- corante e alcool etilico,
- frasco com 200 ml,
- rotolo com data de fabricação e validade.

1.408,500150,00 9,3900FR032 AROMATEC230

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

1.136,000100,00 11,3600UN053 PERFECTO236

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.

527,000100,00 5,2700FR054 LIMPOL237

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento:
aproximadamente 75 cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm,
- similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

2.590,0001000,00 2,5900UN067 PANOFLEX243

PULVERIZADOR SPRAY 500 ML

descrição:
pulverizador spray 500 ml, fabricado em material plástico,
tampa com regulagem do jato.

420,000100,00 4,2000UN075 FENIX248

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

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

1.210,00050,00 24,2000UN086 NOBRE254
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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.

VASSOURA SANITARIA

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

600,000100,00 6,0000UN109 SANY264

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              11.071,900

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              11.071,900

SUELY HUBNER DE MIRANDA:                        180.619,400
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