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Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00001 ABSORVENTE COM ABAS COM 32 UNIDADES

Média Total

00040

ABSORVENTE COM ABAS COM 32 UNIDADES Embalagem
primária: Embalgem de plástico original, contendo no mínimo
32 unidades. Atender a legislação vigente e pertinente ao
produto. Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve estar
impressa na embalagem do produto. Validade mínima 12
(dez) meses a contar da data de entrega. Absorvente intimo
feminino, com abas, fluxo normal, cobertura suave, formato
anatômico, com canais laterais, circuito completo
antivazamento, tripla proteção, com gel,composição: fibra de
celulose, polipropileno, polímero superabsorvente, filme de
polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado; sem
fibras de algodão; componentes atóxicos; nao propensos a
causar irritação em contato com a pele; testado
dermatologicamente.  Referência de qualidade: Intimus,
sempre livre ou semelhante

500,0000PAC00052533 11,830 5.915,00

500,0000 5.915,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00002 AGUA SANITARIA FRASCO DE 2 LITROS

Média Total

00001

AGUA SANITARIA FRASCO DE 2 LITROS Água sanitária.
Solução aquosa, á base de hipoclorito sódio ou cálcio,
embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89.
Teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Validade mínima de 12
meses. Embalagem de 2 litro.

500,0000FRA00052518 6,960 3.480,00

00041

AGUA SANITARIA FRASCO DE 2 LITROS Água sanitária.
Solução aquosa, á base de hipoclorito sódio ou cálcio,
embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89.
Teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Validade mínima de 12
meses. Embalagem de 2 litro.

200,0000FRA00052518 6,960 1.392,00

00098

AGUA SANITARIA FRASCO DE 2 LITROS Água sanitária.
Solução aquosa, á base de hipoclorito sódio ou cálcio,
embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89.
Teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Validade mínima de 12
meses. Embalagem de 2 litro.

595,0000FRA00052518 6,960 4.141,20

00146

AGUA SANITARIA FRASCO DE 2 LITROS Água sanitária.
Solução aquosa, á base de hipoclorito sódio ou cálcio,
embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89.
Teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Validade mínima de 12
meses. Embalagem de 2 litro.

1.000,0000FRA00052518 6,960 6.960,00

2.295,0000 15.973,20Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00003 ALCOOL 70 FRASCO DE 1 LITRO

Média Total

00002

ALCOOL 70 FRASCO DE 1 LITRO Desinfecção para
superfícies fixas de ambientes hospitalares e
estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde
com pisos, paredes, mobiliários e bancadas; Rótulo impresso
informando: Nome do responsável técnico, fabricante,
número do registro na ANVISA/MS, quantidade, modo de
usar, composição química, forma de conservação e
armazenamento; Recipientes plásticos. Frasco de 1 litro.
Composição: Álcool etílico e água deionizada. Princípio ativo:
Álcool etílico 68º a 72º inpm. Álcool 70% para desinfecção
hospitalar profissional. No ato da entrega o produto deverá

500,0000FRA00055472 8,960 4.480,00
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apresentar no mínimo de 12 meses para expirar a validade

00043

ALCOOL 70 FRASCO DE 1 LITRO Desinfecção para
superfícies fixas de ambientes hospitalares e
estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde
com pisos, paredes, mobiliários e bancadas; Rótulo impresso
informando: Nome do responsável técnico, fabricante,
número do registro na ANVISA/MS, quantidade, modo de
usar, composição química, forma de conservação e
armazenamento; Recipientes plásticos. Frasco de 1 litro.
Composição: Álcool etílico e água deionizada. Princípio ativo:
Álcool etílico 68º a 72º inpm. Álcool 70% para desinfecção
hospitalar profissional. No ato da entrega o produto deverá
apresentar no mínimo de 12 meses para expirar a validade

800,0000FRA00055472 8,960 7.168,00

00100

ALCOOL 70 FRASCO DE 1 LITRO Desinfecção para
superfícies fixas de ambientes hospitalares e
estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde
com pisos, paredes, mobiliários e bancadas; Rótulo impresso
informando: Nome do responsável técnico, fabricante,
número do registro na ANVISA/MS, quantidade, modo de
usar, composição química, forma de conservação e
armazenamento; Recipientes plásticos. Frasco de 1 litro.
Composição: Álcool etílico e água deionizada. Princípio ativo:
Álcool etílico 68º a 72º inpm. Álcool 70% para desinfecção
hospitalar profissional. No ato da entrega o produto deverá
apresentar no mínimo de 12 meses para expirar a validade

595,0000FRA00055472 8,960 5.331,20

00148

ALCOOL 70 FRASCO DE 1 LITRO Desinfecção para
superfícies fixas de ambientes hospitalares e
estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde
com pisos, paredes, mobiliários e bancadas; Rótulo impresso
informando: Nome do responsável técnico, fabricante,
número do registro na ANVISA/MS, quantidade, modo de
usar, composição química, forma de conservação e
armazenamento; Recipientes plásticos. Frasco de 1 litro.
Composição: Álcool etílico e água deionizada. Princípio ativo:
Álcool etílico 68º a 72º inpm. Álcool 70% para desinfecção
hospitalar profissional. No ato da entrega o produto deverá
apresentar no mínimo de 12 meses para expirar a validade

1.500,0000FRA00055472 8,960 13.440,00

3.395,0000 30.419,20Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00004 ALCOOL 92,8 ETILICO HIDRATADO FRASCO DE 1 LITRO

Média Total

00042

ALCOOL 92,8 ETILICO HIDRATADO FRASCO DE 1 LITRO
Álcool etílico para limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado,
aplicação limpeza. Pode ser usado como veículo, adjuvante
ou solvente em produtos farmacêuticos, cosméticos,
alimentícios, saneantes e bebidas. Princípio ativo: Álcool
Etílico Hidratado 92.8° INPM. Embalagem em frascos silkados
transparentes de material polietileno de alta densidada. Uso
puro. Embalagem contendo 1 litros.

400,0000FRA00054627 11,290 4.516,00

00099

ALCOOL 92,8 ETILICO HIDRATADO FRASCO DE 1 LITRO
Álcool etílico para limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado,
aplicação limpeza. Pode ser usado como veículo, adjuvante
ou solvente em produtos farmacêuticos, cosméticos,
alimentícios, saneantes e bebidas. Princípio ativo: Álcool
Etílico Hidratado 92.8° INPM. Embalagem em frascos silkados
transparentes de material polietileno de alta densidada. Uso
puro. Embalagem contendo 1 litros.

300,0000FRA00054627 11,290 3.387,00

00147
ALCOOL 92,8 ETILICO HIDRATADO FRASCO DE 1 LITRO
Álcool etílico para limpeza de ambientes, tipo etílico hidratado,
aplicação limpeza. Pode ser usado como veículo, adjuvante

300,0000FRA00054627 11,290 3.387,00
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ou solvente em produtos farmacêuticos, cosméticos,
alimentícios, saneantes e bebidas. Princípio ativo: Álcool
Etílico Hidratado 92.8° INPM. Embalagem em frascos silkados
transparentes de material polietileno de alta densidada. Uso
puro. Embalagem contendo 1 litros.

1.000,0000 11.290,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00005 ALGODAO PACOTE DE 50 GRAMAS

Média Total

00101

ALGODAO PACOTE DE 50 GRAMAS Pacote de 50 gramas,
cor branca, com boa absorção, macio, inodoro; em camadas
uniformes, compactas. O produto deverá estar
acondicionado em embalagem/material que garanta a
integridade do produto; a apresentação do produto deverá
obedecer à legislação atual vigente. As especificações de
peso, nome do fabricante/laboratório, nome e registro do
químico/farmacêutico ou responsável, data de validade e
fabricação, registro na ANVISA deverão estar impressas na
embalagem

250,0000PAC00056062 4,000 1.000,00

250,0000 1.000,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00006 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS

Média Total

00003

AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS Embalagem primária:
frasco resistentes e transparente, com capacidade para 5
litros. o rótulo não pode estar rasgado, descolado da
embalagem, manchado ou com letras que não deem para ler.
deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o
nome do fabricante ou importador, com endereço completo,
telefone e nome do técnico responsável pelo produto.
produto notificado na anvisa/ms ou número de registro no
ministério da saúde, número do telefone do sac – serviço de
atendimento ao consumidor. validade mínima de 12 (doze)
anos a partir da data entrega do produto. amaciante de
roupa, aspecto líquido viscoso, concentrado, solúvel em
água, embalagem plástica, aplicação amaciante artigos
têxteis. referência de qualidade marca: ypé e confort ou
semelhante.

50,0000FRA00052520 17,830 891,50

00044

AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS Embalagem primária:
frasco resistentes e transparente, com capacidade para 5
litros. o rótulo não pode estar rasgado, descolado da
embalagem, manchado ou com letras que não deem para ler.
deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o
nome do fabricante ou importador, com endereço completo,
telefone e nome do técnico responsável pelo produto.
produto notificado na anvisa/ms ou número de registro no
ministério da saúde, número do telefone do sac – serviço de
atendimento ao consumidor. validade mínima de 12 (doze)
anos a partir da data entrega do produto. amaciante de
roupa, aspecto líquido viscoso, concentrado, solúvel em
água, embalagem plástica, aplicação amaciante artigos
têxteis. referência de qualidade marca: ypé e confort ou
semelhante.

200,0000FRA00052520 17,830 3.566,00

00102

AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS Embalagem primária:
frasco resistentes e transparente, com capacidade para 5
litros. o rótulo não pode estar rasgado, descolado da
embalagem, manchado ou com letras que não deem para ler.
deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o
nome do fabricante ou importador, com endereço completo,

294,0000FRA00052520 17,830 5.242,02
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telefone e nome do técnico responsável pelo produto.
produto notificado na anvisa/ms ou número de registro no
ministério da saúde, número do telefone do sac – serviço de
atendimento ao consumidor. validade mínima de 12 (doze)
anos a partir da data entrega do produto. amaciante de
roupa, aspecto líquido viscoso, concentrado, solúvel em
água, embalagem plástica, aplicação amaciante artigos
têxteis. referência de qualidade marca: ypé e confort ou
semelhante.

544,0000 9.699,52Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00007 APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS

Média Total

00045

APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS embalagem
primária: embalado individualmente, acondicionadas em
embalagem plástica transparente original, lacrada e intacta.
constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada, dimensões, capacidade e demais
informações exigidas na legislação barbeador em plástico,
descartável com fita lubrificante, cabo emborrachado com
textura antideslizante, duas lâminas paralelas.referência de
qualidade: gillette, philips ou semelhante

200,0000UND00056063 2,640 528,00

200,0000 528,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00008 BALDE COM ALÇA DE METAL 20 LITROS

Média Total

00004

BALDE COM ALÇA DE METAL 20 LITROS Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo
de material e outros pertinentes ao produto. Primeira
qualidade, Cesto para Lixo capacidade 20 litros, em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante. Referência de
qualidade marca: dosesar arqplast ou semelhante

50,0000UND00052988 15,960 798,00

00046

BALDE COM ALÇA DE METAL 20 LITROS Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo
de material e outros pertinentes ao produto. Primeira
qualidade, Cesto para Lixo capacidade 20 litros, em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante. Referência de
qualidade marca: dosesar arqplast ou semelhante

60,0000UND00052988 15,960 957,60

00103

BALDE COM ALÇA DE METAL 20 LITROS Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo
de material e outros pertinentes ao produto. Primeira
qualidade, Cesto para Lixo capacidade 20 litros, em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante. Referência de
qualidade marca: dosesar arqplast ou semelhante

294,0000UND00052988 15,960 4.692,24

00149

BALDE COM ALÇA DE METAL 20 LITROS Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo
de material e outros pertinentes ao produto. Primeira
qualidade, Cesto para Lixo capacidade 20 litros, em material

50,0000UND00052988 15,960 798,00
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plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante. Referência de
qualidade marca: dosesar arqplast ou semelhante

454,0000 7.245,84Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00009 BOTA PVC CANO LONGO

Média Total

00047

BOTA PVC CANO LONGO Calçado ocupacional de uso
profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro
polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem
biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo
combustível. Para proteção dos pés do usuário contra riscos
de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e
contra umidade proveniente de operações com uso de água.
Na cor branca ou preta - galocha. Norma técnica ABNT NBR
ISO 20347:2008/NR 6, item G1, letra F - CA emitido pelo MTE
31224.

50,0000PAR00053042 37,500 1.875,00

00104

BOTA PVC CANO LONGO Calçado ocupacional de uso
profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro
polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem
biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo
combustível. Para proteção dos pés do usuário contra riscos
de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e
contra umidade proveniente de operações com uso de água.
Na cor branca ou preta - galocha. Norma técnica ABNT NBR
ISO 20347:2008/NR 6, item G1, letra F - CA emitido pelo MTE
31224.

200,0000PAR00053042 37,500 7.500,00

00150

BOTA PVC CANO LONGO Calçado ocupacional de uso
profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro
polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem
biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo
combustível. Para proteção dos pés do usuário contra riscos
de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e
contra umidade proveniente de operações com uso de água.
Na cor branca ou preta - galocha. Norma técnica ABNT NBR
ISO 20347:2008/NR 6, item G1, letra F - CA emitido pelo MTE
31224.

20,0000PAR00053042 37,500 750,00

270,0000 10.125,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00010 CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO DE 5 LITROS

Média Total

00005

CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO DE 5 LITROS Embalagem
primária: Contendo 5 litros, frasco plástico original
devidamente lacrada e intacta. Embalagem Secundaria:
Papelão original constando Informações do fabricante,
quantidade acondicionada, bem como demais informações
exigidas na legislação em vigor. Cera, tipo líquida, cor incolor
leitoso, composição a base de água, carnaúba e resinas
metalizadas, características adicionais antiderrapante,
impermeabilizante, aplicação limpeza de pisos.
Validade mínima de 12 (doze) meses a contar a partir da data
da entrega do produto.

Primeira qualidade - Uso em diversos tipos de pisos
(especificado na embalagem), cera de dispersão acrílica
metalizada,emulsão de polietileno, agente nivelador, agente
formador de filme, plastificante.

Referencia de qualidade marca: Brilho Facil e Ingleza

30,0000GAL00052421 36,450 1.093,50
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ou semelhante

00105

CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO DE 5 LITROS Embalagem
primária: Contendo 5 litros, frasco plástico original
devidamente lacrada e intacta. Embalagem Secundaria:
Papelão original constando Informações do fabricante,
quantidade acondicionada, bem como demais informações
exigidas na legislação em vigor. Cera, tipo líquida, cor incolor
leitoso, composição a base de água, carnaúba e resinas
metalizadas, características adicionais antiderrapante,
impermeabilizante, aplicação limpeza de pisos.
Validade mínima de 12 (doze) meses a contar a partir da data
da entrega do produto.

Primeira qualidade - Uso em diversos tipos de pisos
(especificado na embalagem), cera de dispersão acrílica
metalizada,emulsão de polietileno, agente nivelador, agente
formador de filme, plastificante.

Referencia de qualidade marca: Brilho Facil e Ingleza
ou semelhante

245,0000GAL00052421 36,450 8.930,25

275,0000 10.023,75Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00011 CESTO PARA LIXO 100 LITROS

Média Total

00006

CESTO PARA LIXO 100 LITROS Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo
de material e outros pertinentes ao produto. Primeira
qualidade, Cesto para Lixo capacidade 100 litros, com tampa
sobreposta, em material plástico polipropileno resistente,
arredondado. Cor Azul, verde e Preto, a definir com setor
solicitante.
Referência de qualidade matca: Sanreno e Plasutil ou
senelhante

15,0000UND00052623 59,500 892,50

00048

CESTO PARA LIXO 100 LITROS Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo
de material e outros pertinentes ao produto. Primeira
qualidade, Cesto para Lixo capacidade 100 litros, com tampa
sobreposta, em material plástico polipropileno resistente,
arredondado. Cor Azul, verde e Preto, a definir com setor
solicitante.
Referência de qualidade matca: Sanreno e Plasutil ou
senelhante

30,0000UND00052623 59,500 1.785,00

00106

CESTO PARA LIXO 100 LITROS Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo
de material e outros pertinentes ao produto. Primeira
qualidade, Cesto para Lixo capacidade 100 litros, com tampa
sobreposta, em material plástico polipropileno resistente,
arredondado. Cor Azul, verde e Preto, a definir com setor
solicitante.
Referência de qualidade matca: Sanreno e Plasutil ou
senelhante

294,0000UND00052623 59,500 17.493,00

00151
CESTO PARA LIXO 100 LITROS Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,

20,0000UND00052623 59,500 1.190,00
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endereço, contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo
de material e outros pertinentes ao produto. Primeira
qualidade, Cesto para Lixo capacidade 100 litros, com tampa
sobreposta, em material plástico polipropileno resistente,
arredondado. Cor Azul, verde e Preto, a definir com setor
solicitante.
Referência de qualidade matca: Sanreno e Plasutil ou
senelhante

359,0000 21.360,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00012 CESTO PARA LIXO 20 LITROS

Média Total

00007

CESTO PARA LIXO 20 LITROS Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, Cesto para
Lixo capacidade 20 litros, com tampa sobreposta, em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante. Referência de
qualidade/marca: Sanreno e Plasutil ou semelhante

20,0000UND00052621 41,660 833,20

00049

CESTO PARA LIXO 20 LITROS Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, Cesto para
Lixo capacidade 20 litros, com tampa sobreposta, em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante. Referência de
qualidade/marca: Sanreno e Plasutil ou semelhante

30,0000UND00052621 41,660 1.249,80

00107

CESTO PARA LIXO 20 LITROS Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, Cesto para
Lixo capacidade 20 litros, com tampa sobreposta, em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante. Referência de
qualidade/marca: Sanreno e Plasutil ou semelhante

294,0000UND00052621 41,660 12.248,04

00152

CESTO PARA LIXO 20 LITROS Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, Cesto para
Lixo capacidade 20 litros, com tampa sobreposta, em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante. Referência de
qualidade/marca: Sanreno e Plasutil ou semelhante

20,0000UND00052621 41,660 833,20

364,0000 15.164,24Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00013 CESTO PARA LIXO 50 LITROS

Média Total

00008

CESTO PARA LIXO 50 LITROS Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, Cesto para
Lixo capacidade 50 litros, com tampa sobreposta, em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,

20,0000UND00052622 46,330 926,60
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verde e Preto, a definir com setor solicitante.
Referência de qualidade/marca: Sanreno e Plasutil ou
semelhante

00050

CESTO PARA LIXO 50 LITROS Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, Cesto para
Lixo capacidade 50 litros, com tampa sobreposta, em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante.
Referência de qualidade/marca: Sanreno e Plasutil ou
semelhante

50,0000UND00052622 46,330 2.316,50

00108

CESTO PARA LIXO 50 LITROS Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, Cesto para
Lixo capacidade 50 litros, com tampa sobreposta, em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante.
Referência de qualidade/marca: Sanreno e Plasutil ou
semelhante

294,0000UND00052622 46,330 13.621,02

00153

CESTO PARA LIXO 50 LITROS Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, Cesto para
Lixo capacidade 50 litros, com tampa sobreposta, em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante.
Referência de qualidade/marca: Sanreno e Plasutil ou
semelhante

20,0000UND00052622 46,330 926,60

384,0000 17.790,72Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00014 CESTO PARA LIXO TELADO 10 LITROS

Média Total

00009

CESTO PARA LIXO TELADO 10 LITROS Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo
de material e outros pertinentes ao produto. primeira
qualidade, cesto para lixo capacidade 10 litros,em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. cor azul,
verde e preto, a definir com setor solicitante. referência de
qualidade/marca: sanreno e plasutil ou semelhante

50,0000UND00052422 10,630 531,50

00109

CESTO PARA LIXO TELADO 10 LITROS Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo
de material e outros pertinentes ao produto. primeira
qualidade, cesto para lixo capacidade 10 litros,em material
plástico polipropileno resistente, arredondado. cor azul,
verde e preto, a definir com setor solicitante. referência de
qualidade/marca: sanreno e plasutil ou semelhante

294,0000UND00052422 10,630 3.125,22

344,0000 3.656,72Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00015 CONDICIONADOR DE CABELO ADULTO 500 ML

Média Total
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00051

CONDICIONADOR DE CABELO ADULTO 500 ML Embalagem
primária: Frasco com 500ml, resistente e transparente com
tampa flip top. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, composições, data de fabricação e
validade.  Validade de no mínimo de 10 meses a partir da
entrega. Condicionador Adulto, para uso diário
proporcionando uma hidratação profunda, para todo tipo de
cabelo, com PH balanceado. Referência de qualidade: Dove,
Pantene,  Elseve e Palmolive ou semelhante

380,0000FRA00052535 17,630 6.699,40

380,0000 6.699,40Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00016 CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL 500 ML

Média Total

00052

CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL 500 ML Embalagem
primária: Frasco com 500ml, resistente e transparente com
flip top. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, composições, data de fabricação e
validade. Validade de no mínimo de 10 meses a partir da
entrega. Condicionador Infantil, para uso diário, tipo neutro,
para todos os tipos de cabelos,dermatologicamente testado
para não irritar a pele, e qualquer sensação de ardor,
desconforto e irritação os olhos dos bebes. Registro no
Misnistério da Saúde. Referência de qualidade: Dove,
Pantene,Elseve e Palmolive ou semelhante

200,0000UND00052413 17,290 3.458,00

00110

CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL 500 ML Embalagem
primária: Frasco com 500ml, resistente e transparente com
flip top. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, composições, data de fabricação e
validade. Validade de no mínimo de 10 meses a partir da
entrega. Condicionador Infantil, para uso diário, tipo neutro,
para todos os tipos de cabelos,dermatologicamente testado
para não irritar a pele, e qualquer sensação de ardor,
desconforto e irritação os olhos dos bebes. Registro no
Misnistério da Saúde. Referência de qualidade: Dove,
Pantene,Elseve e Palmolive ou semelhante

1.000,0000UND00052413 17,290 17.290,00

1.200,0000 20.748,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00017 COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 2500 UNIDADES

Média Total

00010

COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 2500 UNIDADES
Embalagem primária: Pacote contendo 100 unidades,
pesando no mínimo 0,75 gramas cada pacotes,
acondicionados em sacos plásticos (pacotes). Constando
identificação do fabricante, quantidade acondicionada,
capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como
demais informações exigidas na legislação em vigor.
Embalagem secundária: caixa de papelão com até 2.500
unidades, identificada com quantidade e/ou peso líquido. Os
copos devem ter gravado em relevo, com caracteres visíveis
e de forma indelével, pelo menos o seguinte:a) marca ou
identificação do fabricante; b) capacidade do copo; c)
símbolo de identificação do material para reciclagem,
conforme NBR 13230. Copo descartável em produto atóxico
de poliestireno BRANCO, com capacidade de 200 ml.  As
resinastermoplásticas, aditivos e/ou pigmentos empregados
nafabricação dos copos devem obedecer às exigências da
NBR14865 (2012). Os copos devem ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e
deformações, bordas afiadas e rebarbas nem apresentar

200,0000CX00052424 5,830 1.166,00
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sujidade. Referência de qualidade: Coposcchio, Minasplast,
Coposul e Copomais ou semelhante.

00053

COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 2500 UNIDADES
Embalagem primária: Pacote contendo 100 unidades,
pesando no mínimo 0,75 gramas cada pacotes,
acondicionados em sacos plásticos (pacotes). Constando
identificação do fabricante, quantidade acondicionada,
capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como
demais informações exigidas na legislação em vigor.
Embalagem secundária: caixa de papelão com até 2.500
unidades, identificada com quantidade e/ou peso líquido. Os
copos devem ter gravado em relevo, com caracteres visíveis
e de forma indelével, pelo menos o seguinte:a) marca ou
identificação do fabricante; b) capacidade do copo; c)
símbolo de identificação do material para reciclagem,
conforme NBR 13230. Copo descartável em produto atóxico
de poliestireno BRANCO, com capacidade de 200 ml.  As
resinastermoplásticas, aditivos e/ou pigmentos empregados
nafabricação dos copos devem obedecer às exigências da
NBR14865 (2012). Os copos devem ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e
deformações, bordas afiadas e rebarbas nem apresentar
sujidade. Referência de qualidade: Coposcchio, Minasplast,
Coposul e Copomais ou semelhante.

1.200,0000CX00052424 5,830 6.996,00

00111

COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 2500 UNIDADES
Embalagem primária: Pacote contendo 100 unidades,
pesando no mínimo 0,75 gramas cada pacotes,
acondicionados em sacos plásticos (pacotes). Constando
identificação do fabricante, quantidade acondicionada,
capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como
demais informações exigidas na legislação em vigor.
Embalagem secundária: caixa de papelão com até 2.500
unidades, identificada com quantidade e/ou peso líquido. Os
copos devem ter gravado em relevo, com caracteres visíveis
e de forma indelével, pelo menos o seguinte:a) marca ou
identificação do fabricante; b) capacidade do copo; c)
símbolo de identificação do material para reciclagem,
conforme NBR 13230. Copo descartável em produto atóxico
de poliestireno BRANCO, com capacidade de 200 ml.  As
resinastermoplásticas, aditivos e/ou pigmentos empregados
nafabricação dos copos devem obedecer às exigências da
NBR14865 (2012). Os copos devem ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e
deformações, bordas afiadas e rebarbas nem apresentar
sujidade. Referência de qualidade: Coposcchio, Minasplast,
Coposul e Copomais ou semelhante.

1.498,0000CX00052424 5,830 8.733,34

00154

COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 2500 UNIDADES
Embalagem primária: Pacote contendo 100 unidades,
pesando no mínimo 0,75 gramas cada pacotes,
acondicionados em sacos plásticos (pacotes). Constando
identificação do fabricante, quantidade acondicionada,
capacidade total, peso mínimo de cada copo, bem como
demais informações exigidas na legislação em vigor.
Embalagem secundária: caixa de papelão com até 2.500
unidades, identificada com quantidade e/ou peso líquido. Os
copos devem ter gravado em relevo, com caracteres visíveis
e de forma indelével, pelo menos o seguinte:a) marca ou
identificação do fabricante; b) capacidade do copo; c)
símbolo de identificação do material para reciclagem,
conforme NBR 13230. Copo descartável em produto atóxico
de poliestireno BRANCO, com capacidade de 200 ml.  As
resinastermoplásticas, aditivos e/ou pigmentos empregados

6.000,0000CX00052424 5,830 34.980,00
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nafabricação dos copos devem obedecer às exigências da
NBR14865 (2012). Os copos devem ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos e
deformações, bordas afiadas e rebarbas nem apresentar
sujidade. Referência de qualidade: Coposcchio, Minasplast,
Coposul e Copomais ou semelhante.

8.898,0000 51.875,34Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00018 COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 5000 UNIDADES

Média Total

00011

COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 5000 UNIDADES
Embalagem primária: Pacote contendo 100 unidades,
pesando no mínimo 180g cada pacotes, acondicionados em
sacos plásticos (pacotes). Constando identificação do
fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total, peso
mínimo de cada copo, bem como demais informações
exigidas na legislação em vigor. Embalagem secundária:
caixa de papelão com até 5.000 unidades, identificada com
quantidade e/ou peso líquido. Os copos devem ter gravado
em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo
menos o seguinte: a) marca ou identificação do fabricante; b)
capacidade do copo; c) símbolo de identificação do material
para reciclagem, conforme NBR 13230. Copo descartável em
produto atóxico de poliestireno BRANCO, com capacidade de
50 ml.  As resinas termoplásticas, aditivos e/ou pigmentos
empregados na fabricação dos copos devem obedecer às
exigências da NBR14865 (2012). Os copos devem ser
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos e deformações, bordas afiadas e
rebarbas nem apresentar sujidade. Referência de qualidade:
Coposcchio, Minasplast, Coposul e Copomais ou semelhante.

200,0000CX00052532 2,930 586,00

00054

COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 5000 UNIDADES
Embalagem primária: Pacote contendo 100 unidades,
pesando no mínimo 180g cada pacotes, acondicionados em
sacos plásticos (pacotes). Constando identificação do
fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total, peso
mínimo de cada copo, bem como demais informações
exigidas na legislação em vigor. Embalagem secundária:
caixa de papelão com até 5.000 unidades, identificada com
quantidade e/ou peso líquido. Os copos devem ter gravado
em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo
menos o seguinte: a) marca ou identificação do fabricante; b)
capacidade do copo; c) símbolo de identificação do material
para reciclagem, conforme NBR 13230. Copo descartável em
produto atóxico de poliestireno BRANCO, com capacidade de
50 ml.  As resinas termoplásticas, aditivos e/ou pigmentos
empregados na fabricação dos copos devem obedecer às
exigências da NBR14865 (2012). Os copos devem ser
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos e deformações, bordas afiadas e
rebarbas nem apresentar sujidade. Referência de qualidade:
Coposcchio, Minasplast, Coposul e Copomais ou semelhante.

500,0000CX00052532 2,930 1.465,00

00112

COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 5000 UNIDADES
Embalagem primária: Pacote contendo 100 unidades,
pesando no mínimo 180g cada pacotes, acondicionados em
sacos plásticos (pacotes). Constando identificação do
fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total, peso
mínimo de cada copo, bem como demais informações
exigidas na legislação em vigor. Embalagem secundária:
caixa de papelão com até 5.000 unidades, identificada com
quantidade e/ou peso líquido. Os copos devem ter gravado

1.498,0000CX00052532 2,930 4.389,14
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em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo
menos o seguinte: a) marca ou identificação do fabricante; b)
capacidade do copo; c) símbolo de identificação do material
para reciclagem, conforme NBR 13230. Copo descartável em
produto atóxico de poliestireno BRANCO, com capacidade de
50 ml.  As resinas termoplásticas, aditivos e/ou pigmentos
empregados na fabricação dos copos devem obedecer às
exigências da NBR14865 (2012). Os copos devem ser
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos e deformações, bordas afiadas e
rebarbas nem apresentar sujidade. Referência de qualidade:
Coposcchio, Minasplast, Coposul e Copomais ou semelhante.

00155

COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 5000 UNIDADES
Embalagem primária: Pacote contendo 100 unidades,
pesando no mínimo 180g cada pacotes, acondicionados em
sacos plásticos (pacotes). Constando identificação do
fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total, peso
mínimo de cada copo, bem como demais informações
exigidas na legislação em vigor. Embalagem secundária:
caixa de papelão com até 5.000 unidades, identificada com
quantidade e/ou peso líquido. Os copos devem ter gravado
em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo
menos o seguinte: a) marca ou identificação do fabricante; b)
capacidade do copo; c) símbolo de identificação do material
para reciclagem, conforme NBR 13230. Copo descartável em
produto atóxico de poliestireno BRANCO, com capacidade de
50 ml.  As resinas termoplásticas, aditivos e/ou pigmentos
empregados na fabricação dos copos devem obedecer às
exigências da NBR14865 (2012). Os copos devem ser
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos e deformações, bordas afiadas e
rebarbas nem apresentar sujidade. Referência de qualidade:
Coposcchio, Minasplast, Coposul e Copomais ou semelhante.

2.000,0000CX00052532 2,930 5.860,00

4.198,0000 12.300,14Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00019 CORDA DE VARAL NAYLON DE 10 METROS

Média Total

00012
CORDA DE VARAL NAYLON DE 10 METROS Corda de varal
rolo de 10 metros: material naylon, tipo torcida ( 3 pernas),
diâmetro 1/2, cor branca, rolo com 10 metros

50,0000PAC00056064 4,390 219,50

00113
CORDA DE VARAL NAYLON DE 10 METROS Corda de varal
rolo de 10 metros: material naylon, tipo torcida ( 3 pernas),
diâmetro 1/2, cor branca, rolo com 10 metros

245,0000PAC00056064 4,390 1.075,55

295,0000 1.295,05Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00020 CREME DENTAL 90G COM FLUOR

Média Total

00056

CREME DENTAL 90G COM FLUOR Creme Dental com flúor,
concentração máxima de 500 ppm de flúor, a concentração
de ppm de composto de flúor deverá ser estampada no
rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na
formulação aceitos pelo Ministério da Saúde: monofluor
fosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso,
fluoretos aminados. Validade de no mínimo de 12 (doze)
meses a partir da entrega. Embalagem primária: Tubo plástico
apropriado contendo 90 gramas, acondicionado
individualmente. Na embalagem deverá constar nome do
fabricante/laboratorio, nome e registro do

500,0000UND00055061 3,830 1.915,00
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químico/farmacêutico responsável, lote, data de validade e
fabricação. Marcas de referência: Sorriso, Colgate, Icefresh
ou Similar.

00114

CREME DENTAL 90G COM FLUOR Creme Dental com flúor,
concentração máxima de 500 ppm de flúor, a concentração
de ppm de composto de flúor deverá ser estampada no
rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na
formulação aceitos pelo Ministério da Saúde: monofluor
fosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso,
fluoretos aminados. Validade de no mínimo de 12 (doze)
meses a partir da entrega. Embalagem primária: Tubo plástico
apropriado contendo 90 gramas, acondicionado
individualmente. Na embalagem deverá constar nome do
fabricante/laboratorio, nome e registro do
químico/farmacêutico responsável, lote, data de validade e
fabricação. Marcas de referência: Sorriso, Colgate, Icefresh
ou Similar.

200,0000UND00055061 3,830 766,00

700,0000 2.681,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00021 CREME DENTAL GEL INFANTIL 50G

Média Total

00058

CREME DENTAL GEL INFANTIL 50G Embalagem primária: tubo
plástico apropriado, acondicionado individualmente. devendo
constar na embalagem nome do fabricante/laboratório, nome
e registro do químico/farmacêutico ou responsável, lote, data
de validade e fabricação. deve estar impressa na embalagem
do produto. embalagem secundária: papel original contendo
nome do fabricante/laboratório, nome e registro do
químico/farmacêutico ou responsável, lote, data de validade
e fabricação. validade mínima 12 (dez) meses a contar da
data de entrega. Gel dental infantil com flúor com no mínimo
de 1100 ppm tubo de 50 gramas. sabores tutti-frutti ou
morango. deverá conter selo da abo – associação brasileira
de odontologia referência de qualidade: tandy, colgate ou
semelhante

250,0000UND00055959 6,260 1.565,00

00115

CREME DENTAL GEL INFANTIL 50G Embalagem primária: tubo
plástico apropriado, acondicionado individualmente. devendo
constar na embalagem nome do fabricante/laboratório, nome
e registro do químico/farmacêutico ou responsável, lote, data
de validade e fabricação. deve estar impressa na embalagem
do produto. embalagem secundária: papel original contendo
nome do fabricante/laboratório, nome e registro do
químico/farmacêutico ou responsável, lote, data de validade
e fabricação. validade mínima 12 (dez) meses a contar da
data de entrega. Gel dental infantil com flúor com no mínimo
de 1100 ppm tubo de 50 gramas. sabores tutti-frutti ou
morango. deverá conter selo da abo – associação brasileira
de odontologia referência de qualidade: tandy, colgate ou
semelhante

300,0000UND00055959 6,260 1.878,00

550,0000 3.443,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00022 CREME LOÇAO CORPORAL ADULTO 200 ML

Média Total

00055

CREME LOÇAO CORPORAL ADULTO 200 ML Embalagem
primária: Frasco contendo no mínimo 200 ml, resistente e
transparente. Devendo apresentar na embalagem: Papel
original contendo  nome do fabricante/laboratório, nome e
registro do químico/farmacêutico ou responsável, lote, data
de validade e fabricação. Validade de no mínimo de 12

250,0000FRA00052536 7,630 1.907,50
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meses a partir da entrega. Loção corporal adulto, colágeno
natural, hidrata e perfuma o corpo todo, dermatologicamente
testado para não irritar a pele, e qualquer sensação de
ardor, desconforto e irritação. Registro no Misnistério da
Saúde. Referência de qualidade: Nivea, monange ou
semelhante

250,0000 1.907,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00023 CREME PARA PENTEAR 250 GRAMAS

Média Total

00057

CREME PARA PENTEAR 250 GRAMAS Embalagem primária:
squezer ou pote com aproximadamente 250g, resistente.
devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade, lote,
composições, data de fabricação e validade. validade de no
mínimo de 10 meses a partir da entrega. creme de cabelo
para pentear, para todos tipos de cabelos, contendo
emolientes que facilita o desembaraço dos cabelos e não
necessita enxaguar. referência de qualidade/marca:
pantene, elseve e palmolive ou semelhante.

350,0000FRA00052538 8,490 2.971,50

350,0000 2.971,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00024 DESINFETANTE DE 5 LITROS

Média Total

00013

DESINFETANTE DE 5 LITROS Embalagem Primária: Frasco
resistentes e transparente, com bico dosador, com
capacidade para 5 litros. O rótulo não pode estar rasgado,
descolado da embalagem, manchado ou com letras que não
deem para ler. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data
de validade, o nome do fabricante ou importador, com
endereço completo, telefone e nome do técnico responsável
pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de
registro no Ministério da Saúde, número do telefone do SAC
– Serviço de Atendimento ao Consumidor. Validade mínima
de 02 (dois) anos a partir da data entrega do produto.
Desinfetante líquido concentrado, Composição:Tensoativo
não iônico, componente ativo, fragrância NEUTRO, corantes,
sequestrante e água. Componente Ativo: Cloreto de
alquildimetilbenzil amônio = 0,5% (5000 ppm). Fragância
floral, lavanda, erva doce ou Talco. Ficha técnica do produto
Aspecto: Líquido; Odor: Característico pH à 100%: 5,0 - 7,0
Densidade: 0,990 - 1,020 g/mL Teor: 0,42 - 0,57%.
Referência de qualidade marca: Ricie ou Limpol

200,0000GAL00020842 14,460 2.892,00

00116

DESINFETANTE DE 5 LITROS Embalagem Primária: Frasco
resistentes e transparente, com bico dosador, com
capacidade para 5 litros. O rótulo não pode estar rasgado,
descolado da embalagem, manchado ou com letras que não
deem para ler. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data
de validade, o nome do fabricante ou importador, com
endereço completo, telefone e nome do técnico responsável
pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de
registro no Ministério da Saúde, número do telefone do SAC
– Serviço de Atendimento ao Consumidor. Validade mínima
de 02 (dois) anos a partir da data entrega do produto.
Desinfetante líquido concentrado, Composição:Tensoativo
não iônico, componente ativo, fragrância NEUTRO, corantes,
sequestrante e água. Componente Ativo: Cloreto de
alquildimetilbenzil amônio = 0,5% (5000 ppm). Fragância
floral, lavanda, erva doce ou Talco. Ficha técnica do produto
Aspecto: Líquido; Odor: Característico pH à 100%: 5,0 - 7,0

497,0000GAL00020842 14,460 7.186,62
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Densidade: 0,990 - 1,020 g/mL Teor: 0,42 - 0,57%.
Referência de qualidade marca: Ricie ou Limpol

00156

DESINFETANTE DE 5 LITROS Embalagem Primária: Frasco
resistentes e transparente, com bico dosador, com
capacidade para 5 litros. O rótulo não pode estar rasgado,
descolado da embalagem, manchado ou com letras que não
deem para ler. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data
de validade, o nome do fabricante ou importador, com
endereço completo, telefone e nome do técnico responsável
pelo produto. Produto notificado na Anvisa/MS ou número de
registro no Ministério da Saúde, número do telefone do SAC
– Serviço de Atendimento ao Consumidor. Validade mínima
de 02 (dois) anos a partir da data entrega do produto.
Desinfetante líquido concentrado, Composição:Tensoativo
não iônico, componente ativo, fragrância NEUTRO, corantes,
sequestrante e água. Componente Ativo: Cloreto de
alquildimetilbenzil amônio = 0,5% (5000 ppm). Fragância
floral, lavanda, erva doce ou Talco. Ficha técnica do produto
Aspecto: Líquido; Odor: Característico pH à 100%: 5,0 - 7,0
Densidade: 0,990 - 1,020 g/mL Teor: 0,42 - 0,57%.
Referência de qualidade marca: Ricie ou Limpol

1.500,0000GAL00020842 14,460 21.690,00

2.197,0000 31.768,62Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00025 DESODORANTE DE 50 ML

Média Total

00059

DESODORANTE DE 50 ML Embalagem primária: frasco
contendo no mínimo 50ml, resistente. devendo apresentar na
embalagem: embalagem original contendo nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do
químico/farmacêutico ou responsável, lote, data de validade
e fabricação. validade de no mínimo de 12 meses a partir da
entrega. desodorante antiperspirante, tipo rolon, proteção 48
horas, sem álcool,  dermatologicamente testado para não
irritar a pele, e qualquer sensação de ardor, desconforto e
irritação. registro no misnistério da saúde. referência de
qualidade/marca: dove, rexona ou semelhante

450,0000FRA00052539 7,960 3.582,00

450,0000 3.582,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00026 DETERGENTE DE 500 ML

Média Total

00014

DETERGENTE DE 500 ML Embalagem Primária: Frasco
resistentes e transparente, com bico dosador. O rótulo não
pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou
com letras que não deem para ler. Deverá conter no rótulo,
de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou
importador, com endereço completo, telefone e nome do
técnico responsável pelo produto. Produto notificado na
Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da Saúde,
número do telefone do SAC – Serviço de Atendimento ao
Consumidor. Validade mínima de 02 (dois) anos a partir da
data entrega do produto. Desinfetante líquido concentrado,
Composição:Tensoativo não iônico, componente ativo,
fragrância NEUTRO, corantes, sequestrante e água.
Componente Ativo: Cloreto de alquildimetilbenzil amônio =
0,5% (5000 ppm). Fragância floral, lavanda, erva doce ou
Talco. Ficha técnica do produto Aspecto: Líquido; Odor:
Característico pH à 100%: 5,0 - 7,0 Densidade: 0,990 - 1,020
g/mL Teor: 0,42 - 0,57%. Referência de qualidade marca:
Ricie, Limpol, Ypê e Veja ou Similar.

1.000,0000FRA00052425 2,590 2.590,00
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00060

DETERGENTE DE 500 ML Embalagem Primária: Frasco
resistentes e transparente, com bico dosador. O rótulo não
pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou
com letras que não deem para ler. Deverá conter no rótulo,
de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou
importador, com endereço completo, telefone e nome do
técnico responsável pelo produto. Produto notificado na
Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da Saúde,
número do telefone do SAC – Serviço de Atendimento ao
Consumidor. Validade mínima de 02 (dois) anos a partir da
data entrega do produto. Desinfetante líquido concentrado,
Composição:Tensoativo não iônico, componente ativo,
fragrância NEUTRO, corantes, sequestrante e água.
Componente Ativo: Cloreto de alquildimetilbenzil amônio =
0,5% (5000 ppm). Fragância floral, lavanda, erva doce ou
Talco. Ficha técnica do produto Aspecto: Líquido; Odor:
Característico pH à 100%: 5,0 - 7,0 Densidade: 0,990 - 1,020
g/mL Teor: 0,42 - 0,57%. Referência de qualidade marca:
Ricie, Limpol, Ypê e Veja ou Similar.

550,0000FRA00052425 2,590 1.424,50

00117

DETERGENTE DE 500 ML Embalagem Primária: Frasco
resistentes e transparente, com bico dosador. O rótulo não
pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou
com letras que não deem para ler. Deverá conter no rótulo,
de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou
importador, com endereço completo, telefone e nome do
técnico responsável pelo produto. Produto notificado na
Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da Saúde,
número do telefone do SAC – Serviço de Atendimento ao
Consumidor. Validade mínima de 02 (dois) anos a partir da
data entrega do produto. Desinfetante líquido concentrado,
Composição:Tensoativo não iônico, componente ativo,
fragrância NEUTRO, corantes, sequestrante e água.
Componente Ativo: Cloreto de alquildimetilbenzil amônio =
0,5% (5000 ppm). Fragância floral, lavanda, erva doce ou
Talco. Ficha técnica do produto Aspecto: Líquido; Odor:
Característico pH à 100%: 5,0 - 7,0 Densidade: 0,990 - 1,020
g/mL Teor: 0,42 - 0,57%. Referência de qualidade marca:
Ricie, Limpol, Ypê e Veja ou Similar.

4.795,0000FRA00052425 2,590 12.419,05

00157

DETERGENTE DE 500 ML Embalagem Primária: Frasco
resistentes e transparente, com bico dosador. O rótulo não
pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou
com letras que não deem para ler. Deverá conter no rótulo,
de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou
importador, com endereço completo, telefone e nome do
técnico responsável pelo produto. Produto notificado na
Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da Saúde,
número do telefone do SAC – Serviço de Atendimento ao
Consumidor. Validade mínima de 02 (dois) anos a partir da
data entrega do produto. Desinfetante líquido concentrado,
Composição:Tensoativo não iônico, componente ativo,
fragrância NEUTRO, corantes, sequestrante e água.
Componente Ativo: Cloreto de alquildimetilbenzil amônio =
0,5% (5000 ppm). Fragância floral, lavanda, erva doce ou
Talco. Ficha técnica do produto Aspecto: Líquido; Odor:
Característico pH à 100%: 5,0 - 7,0 Densidade: 0,990 - 1,020
g/mL Teor: 0,42 - 0,57%. Referência de qualidade marca:
Ricie, Limpol, Ypê e Veja ou Similar.

1.500,0000FRA00052425 2,590 3.885,00

7.845,0000 20.318,55Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00027 ESCOVA DENTAL ADULTO NO MINIMO 35 TUFOS

Média Total
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00061

ESCOVA DENTAL ADULTO NO MINIMO 35 TUFOS
Embalagem primária: embalagem apropriada eoriginal, lacrada
e intacta, acondicionado individualmente. devendo constar na
embalagem nome do fabricante/laboratório, nome e registro
do profissinal responsável, lote, data de validade e
fabricação. deve estar impressa na embalagem do produto.
escova dental adulto, com protetor de cerdas, macia, com
cerdas de nylon, contendo no mínimo 35 tufos de cerdas,
aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto,
anatômico, medindo no mínimo 17cm. deverá conter selo da
abo – associação brasileira de odontologia referência de
qualidade : colgate , curaprox ou semelhante.

400,0000UND00052994 7,630 3.052,00

400,0000 3.052,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00028 ESCOVA DENTAL INFANTIL 28 TUFOS

Média Total

00062

ESCOVA DENTAL INFANTIL 28 TUFOS embalagem primária:
embalagem apropriada eoriginal, lacrada e intacta,
acondicionado individualmente. devendo constar na
embalagem nome do fabricante/laboratório, nome e registro
do profissinal responsável, lote, data de validade e
fabricação. deve estar impressa na embalagem do produto.
escova dental infantil, com protetor de cerdas, macia, com
cerdas de nylon, contendo no mínimo 28 tufos de cerdas,
aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto,
anatômico, medindo aproximadamente 15 cm máximo 17cm.
deverá conter selo da abo – associação brasileira de
odontologia referência de qualidade: colgate , curaprox ou
semelhante

250,0000UND00052995 5,830 1.457,50

00118

ESCOVA DENTAL INFANTIL 28 TUFOS embalagem primária:
embalagem apropriada eoriginal, lacrada e intacta,
acondicionado individualmente. devendo constar na
embalagem nome do fabricante/laboratório, nome e registro
do profissinal responsável, lote, data de validade e
fabricação. deve estar impressa na embalagem do produto.
escova dental infantil, com protetor de cerdas, macia, com
cerdas de nylon, contendo no mínimo 28 tufos de cerdas,
aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto,
anatômico, medindo aproximadamente 15 cm máximo 17cm.
deverá conter selo da abo – associação brasileira de
odontologia referência de qualidade: colgate , curaprox ou
semelhante

500,0000UND00052995 5,830 2.915,00

750,0000 4.372,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00029 ESCOVA PARA VASO SANITARIO

Média Total

00063
ESCOVA PARA VASO SANITARIO Escovinha, material cerda
náilon, material cabo plástico, aplicação limpeza sanitário 20,0000UND00055960 8,320 166,40

00119
ESCOVA PARA VASO SANITARIO Escovinha, material cerda
náilon, material cabo plástico, aplicação limpeza sanitário

250,0000UND00055960 8,320 2.080,00

00159
ESCOVA PARA VASO SANITARIO Escovinha, material cerda
náilon, material cabo plástico, aplicação limpeza sanitário

30,0000UND00055960 8,320 249,60

300,0000 2.496,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00030 ESPONJA DUPLA FACE

Média Total

00015
ESPONJA DUPLA FACE Embalagem primária: embalagem
(unitária) plástica original devidamente lacrada e intacta.

500,0000UND00052529 1,480 740,00
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embalagem secundaria: plástica original contendo no mínimo
6 unidades. constando informações do fabricante,
quantidade acondicionada, bem como demais informações
exigidas na legislação em vigor. primeira qualidade - esponja
sintética para limpeza - espuma de poliuretano, com abrasivo
em uma face, antibactérias; formato quadrado. medidas
aproximadas 12 cm x 8 cm x 2 cm de espessura para
lavagem de
louças e limpeza em geral dupla face, referência de
qualidade marca: 3m , bombril ou semelhante.

00064

ESPONJA DUPLA FACE Embalagem primária: embalagem
(unitária) plástica original devidamente lacrada e intacta.
embalagem secundaria: plástica original contendo no mínimo
6 unidades. constando informações do fabricante,
quantidade acondicionada, bem como demais informações
exigidas na legislação em vigor. primeira qualidade - esponja
sintética para limpeza - espuma de poliuretano, com abrasivo
em uma face, antibactérias; formato quadrado. medidas
aproximadas 12 cm x 8 cm x 2 cm de espessura para
lavagem de
louças e limpeza em geral dupla face, referência de
qualidade marca: 3m , bombril ou semelhante.

300,0000UND00052529 1,480 444,00

00120

ESPONJA DUPLA FACE Embalagem primária: embalagem
(unitária) plástica original devidamente lacrada e intacta.
embalagem secundaria: plástica original contendo no mínimo
6 unidades. constando informações do fabricante,
quantidade acondicionada, bem como demais informações
exigidas na legislação em vigor. primeira qualidade - esponja
sintética para limpeza - espuma de poliuretano, com abrasivo
em uma face, antibactérias; formato quadrado. medidas
aproximadas 12 cm x 8 cm x 2 cm de espessura para
lavagem de
louças e limpeza em geral dupla face, referência de
qualidade marca: 3m , bombril ou semelhante.

100,0000UND00052529 1,480 148,00

00158

ESPONJA DUPLA FACE Embalagem primária: embalagem
(unitária) plástica original devidamente lacrada e intacta.
embalagem secundaria: plástica original contendo no mínimo
6 unidades. constando informações do fabricante,
quantidade acondicionada, bem como demais informações
exigidas na legislação em vigor. primeira qualidade - esponja
sintética para limpeza - espuma de poliuretano, com abrasivo
em uma face, antibactérias; formato quadrado. medidas
aproximadas 12 cm x 8 cm x 2 cm de espessura para
lavagem de
louças e limpeza em geral dupla face, referência de
qualidade marca: 3m , bombril ou semelhante.

1.000,0000UND00052529 1,480 1.480,00

1.900,0000 2.812,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00031 FLANELA PARA LIMPEZA 40 X 30 CM

Média Total

00016
FLANELA PARA LIMPEZA 40 X 30 CM Flanela, material
flanela, limpeza em geral, comprimento 40 cm, largura 30 cm,
cor amarela/laranja.

300,0000UND00055650 4,160 1.248,00

00065
FLANELA PARA LIMPEZA 40 X 30 CM Flanela, material
flanela, limpeza em geral, comprimento 40 cm, largura 30 cm,
cor amarela/laranja.

100,0000UND00055650 4,160 416,00

00121
FLANELA PARA LIMPEZA 40 X 30 CM Flanela, material
flanela, limpeza em geral, comprimento 40 cm, largura 30 cm,
cor amarela/laranja.

497,0000UND00055650 4,160 2.067,52
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00160
FLANELA PARA LIMPEZA 40 X 30 CM Flanela, material
flanela, limpeza em geral, comprimento 40 cm, largura 30 cm,
cor amarela/laranja.

500,0000UND00055650 4,160 2.080,00

1.397,0000 5.811,52Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00032 FOSFORO 200 PALITOS

Média Total

00017

FOSFORO 200 PALITOS Embalagem primária: contendo 200
palitos, devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, embalagem secundária:
contendo 15 embalagens primárias, embalagem em caixa de
papel cartão impermeabilizada. primeira qualidade - fósforo,
palitos com 5 centímetros. referência de qualidade marca:
fiat, queluz e gaboardi ou semelhante.

200,0000CX00052426 3,000 600,00

00066

FOSFORO 200 PALITOS Embalagem primária: contendo 200
palitos, devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, embalagem secundária:
contendo 15 embalagens primárias, embalagem em caixa de
papel cartão impermeabilizada. primeira qualidade - fósforo,
palitos com 5 centímetros. referência de qualidade marca:
fiat, queluz e gaboardi ou semelhante.

150,0000CX00052426 3,000 450,00

00122

FOSFORO 200 PALITOS Embalagem primária: contendo 200
palitos, devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, embalagem secundária:
contendo 15 embalagens primárias, embalagem em caixa de
papel cartão impermeabilizada. primeira qualidade - fósforo,
palitos com 5 centímetros. referência de qualidade marca:
fiat, queluz e gaboardi ou semelhante.

196,0000CX00052426 3,000 588,00

00161

FOSFORO 200 PALITOS Embalagem primária: contendo 200
palitos, devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, embalagem secundária:
contendo 15 embalagens primárias, embalagem em caixa de
papel cartão impermeabilizada. primeira qualidade - fósforo,
palitos com 5 centímetros. referência de qualidade marca:
fiat, queluz e gaboardi ou semelhante.

500,0000CX00052426 3,000 1.500,00

1.046,0000 3.138,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00033 FRALDA DESCARTALVEL INFANTIL INDICADA 12KG A 15KG TAMANHO XG

Média Total

00069

FRALDA DESCARTALVEL INFANTIL INDICADA 12KG A 15KG
TAMANHO XG Embalagem primária: Embalgem de plástico
original, contendo no mínimo 70 unidades. Atender a
legislação vigente e pertinente ao produto. Devendo constar
na embalagem nome do fabricante/laboratório, nome e
registro do profissinal responsável, lote, data de validade e
fabricação. deve estar impressa na embalagem do
produto.Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de
entrega.  Fralda indicada para criança de no mínimo de 12kg
e máximo 15kg, formato anatômico, com barreiras protetoras
antivazamento, fechamento por meio de fitas adesivas
reposicionáveis, gel com altopoder de absorção, atóxica,
hipoalergênica. Referência de qualidade: Huggies e
Personalou semelhante

1.000,0000UND00052997 69,990 69.990,00

1.000,0000 69.990,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00034 FRALDA DESCARTALVEL INFANTIL INDICADA 6KG A 10KG TAMANHO M

Média Total
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00068

FRALDA DESCARTALVEL INFANTIL INDICADA 6KG A 10KG
TAMANHO M Embalagem primária: Embalgem de plástico
original, contendo no mínimo 90 unidades. Atender a
legislação vigente e pertinente ao produto. Devendo constar
na embalagem nome do fabricante/laboratório, nome e
registro do profissinal responsável, lote, data de validade e
fabricação. deve estar impressa na embalagem do
produto.Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de
entrega. Fralda indicada para criança de no mínimo de 6kg e
máximo 10kg, formato anatômico, com barreiras protetoras
antivazamento, fechamento por meio de fitas adesivas
reposicionáveis, gel com altopoder de absorção, atóxica,
hipoalergênica. Referência de qualidade: Huggies e Personal
ou semelhante

400,0000UND00052544 69,660 27.864,00

400,0000 27.864,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00035 FRALDA DESCARTALVEL INFANTIL INDICADA 9KG  A 12KG TAMNHO G

Média Total

00067

FRALDA DESCARTALVEL INFANTIL INDICADA 9KG  A 12KG
TAMNHO G Embalagem primária: Embalagem de plástico
original, contendo no mínimo 70 unidades. Atender a
legislação vigente e pertinente ao produto. Devendo constar
na embalagem nome do fabricante/laboratório, nome e
registro do profissinal responsável, lote, data de validade e
fabricação. deve estar impressa na embalagem do produto.
Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de entrega.
Fralda indicada para criança de no mínimo de 9kg e máximo
12kg, formato anatômico, com barreiras protetoras
antivazamento, fechamento por meio de fitas adesivas
reposicionáveis, gel com altopoder de absorção, atóxica,
hipoalergênica. Referência de qualidade: Huggies e Personal
ou semelhante

600,0000UND00052545 69,990 41.994,00

600,0000 41.994,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00036 GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS

Média Total

00070

GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS Embalagem
primária: contendo 50 folhas, acondicionadas em sacola
plástica transparente original da fabrica. constando
identificação do fabricante, quantidade acondicionada,
capacidade total, bem como demais informações exigidas na
legislação em vigor. bem como as dimensões lineares
individuais do papel (portaria 95/2001, do inmetro), data de
fabricação e nome do fabricante. validade indeterminada.
papel guardanapo de papel, com fibras 100% naturais, papel
gofrado contínuo, com rigoroso controle microbiológico,
folhas simples, macio, na cor branca, sem perfume,
absorvente, resistente a úmido, tamanho de mínimo de
aproximadamente 23,5 x 21,5 cm. referência de qualidade/
marca: scoth e snoob, ou semelhante.

800,0000PAC00052527 2,560 2.048,00

00123

GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS Embalagem
primária: contendo 50 folhas, acondicionadas em sacola
plástica transparente original da fabrica. constando
identificação do fabricante, quantidade acondicionada,
capacidade total, bem como demais informações exigidas na
legislação em vigor. bem como as dimensões lineares
individuais do papel (portaria 95/2001, do inmetro), data de
fabricação e nome do fabricante. validade indeterminada.
papel guardanapo de papel, com fibras 100% naturais, papel

1.000,0000PAC00052527 2,560 2.560,00
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gofrado contínuo, com rigoroso controle microbiológico,
folhas simples, macio, na cor branca, sem perfume,
absorvente, resistente a úmido, tamanho de mínimo de
aproximadamente 23,5 x 21,5 cm. referência de qualidade/
marca: scoth e snoob, ou semelhante.

00162

GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS Embalagem
primária: contendo 50 folhas, acondicionadas em sacola
plástica transparente original da fabrica. constando
identificação do fabricante, quantidade acondicionada,
capacidade total, bem como demais informações exigidas na
legislação em vigor. bem como as dimensões lineares
individuais do papel (portaria 95/2001, do inmetro), data de
fabricação e nome do fabricante. validade indeterminada.
papel guardanapo de papel, com fibras 100% naturais, papel
gofrado contínuo, com rigoroso controle microbiológico,
folhas simples, macio, na cor branca, sem perfume,
absorvente, resistente a úmido, tamanho de mínimo de
aproximadamente 23,5 x 21,5 cm. referência de qualidade/
marca: scoth e snoob, ou semelhante.

200,0000PAC00052527 2,560 512,00

2.000,0000 5.120,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00037 HASTE FLEXIVEL EM POLIPROPILENO COM 75 UNIDADES

Média Total

00071

HASTE FLEXIVEL EM POLIPROPILENO COM 75 UNIDADES
Embalagem primária: Caixa original, contendo no mínimo 75
hastes, embalagem original  lacrada e intacta. Atender a
legislação vigente e pertinente ao produto. Devendo constar
na embalagem nome do fabricante/laboratório, nome e
registro do profissinal responsável. Validade mínima 12 (dez)
meses a contar da data de entrega. Cotonete com haste
flexível de polipropileno, algodão e solução antimicrobiana.

250,0000CX00055400 3,230 807,50

00124

HASTE FLEXIVEL EM POLIPROPILENO COM 75 UNIDADES
Embalagem primária: Caixa original, contendo no mínimo 75
hastes, embalagem original  lacrada e intacta. Atender a
legislação vigente e pertinente ao produto. Devendo constar
na embalagem nome do fabricante/laboratório, nome e
registro do profissinal responsável. Validade mínima 12 (dez)
meses a contar da data de entrega. Cotonete com haste
flexível de polipropileno, algodão e solução antimicrobiana.

400,0000CX00055400 3,230 1.292,00

650,0000 2.099,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00038 LA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES

Média Total

00072

LA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES embalagem primária:
acondicionadado em pacotes com no mínimo 8 unidades de
60g cada. constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada, bem como demais informações exigidas na
legislação em vigor. validade mínima de 02 (dois) anos a
partir da data da entrega do produto. primeira qualidade,
esponja de lã em aço. composição: aço carbono referência
de qualidade: marca bombril, assolam ou semelhante.

200,0000PAC00055961 3,000 600,00

00125

LA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES embalagem primária:
acondicionadado em pacotes com no mínimo 8 unidades de
60g cada. constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada, bem como demais informações exigidas na
legislação em vigor. validade mínima de 02 (dois) anos a
partir da data da entrega do produto. primeira qualidade,
esponja de lã em aço. composição: aço carbono referência
de qualidade: marca bombril, assolam ou semelhante.

500,0000PAC00055961 3,000 1.500,00
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00163

LA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES embalagem primária:
acondicionadado em pacotes com no mínimo 8 unidades de
60g cada. constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada, bem como demais informações exigidas na
legislação em vigor. validade mínima de 02 (dois) anos a
partir da data da entrega do produto. primeira qualidade,
esponja de lã em aço. composição: aço carbono referência
de qualidade: marca bombril, assolam ou semelhante.

500,0000PAC00055961 3,000 1.500,00

1.200,0000 3.600,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00039 LENÇO UMEDECIDO PACOTE COM 50 UNIDADES

Média Total

00073

LENÇO UMEDECIDO PACOTE COM 50 UNIDADES Embalagem
primária: Embalagem plástica contendo no mínimo 50
unidades por pacote, embalagem apropriada eoriginal,
lacrada e intacta.  Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve estar
impressa na embalagem do produto. Validade mínima 12
(dez) meses a contar da data de entrega. Para Higiene
infantil, confeccionado em fibra sintética resistente e flexível,
medindo aproximadamente 17cm x 12cm (c x l),  composto
de agua, lanolina, cocamidopropil, propilenoglicol,
metilparabeno, acido cítrico e sem álcool.  Referência de
qualidade: Personal, Huggies e Johnsons ou semelhante

400,0000PAC00052548 8,160 3.264,00

400,0000 3.264,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00040 LUVA DE BORRACHA TAMANHO G

Média Total

00018

LUVA DE BORRACHA TAMANHO G Luva borracha, material
látex natural, tamanho G (grande), cor verde, características
adicionais aveludada internamente e antiderrapante, uso
doméstico.

100,0000PARES00055964 6,330 633,00

00074

LUVA DE BORRACHA TAMANHO G Luva borracha, material
látex natural, tamanho G (grande), cor verde, características
adicionais aveludada internamente e antiderrapante, uso
doméstico.

100,0000PARES00055964 6,330 633,00

00126

LUVA DE BORRACHA TAMANHO G Luva borracha, material
látex natural, tamanho G (grande), cor verde, características
adicionais aveludada internamente e antiderrapante, uso
doméstico.

497,0000PARES00055964 6,330 3.146,01

00164

LUVA DE BORRACHA TAMANHO G Luva borracha, material
látex natural, tamanho G (grande), cor verde, características
adicionais aveludada internamente e antiderrapante, uso
doméstico.

150,0000PARES00055964 6,330 949,50

847,0000 5.361,51Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00041 LUVA DE BORRACHA TAMANHO M

Média Total

00019

LUVA DE BORRACHA TAMANHO M Luva borracha, material
látex natural, tamanho M (médio), cor verde, características
adicionais aveludada internamente e antiderrapante, uso
doméstico.

100,0000PARES00055963 6,160 616,00

00075

LUVA DE BORRACHA TAMANHO M Luva borracha, material
látex natural, tamanho M (médio), cor verde, características
adicionais aveludada internamente e antiderrapante, uso
doméstico.

100,0000PARES00055963 6,160 616,00
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00127

LUVA DE BORRACHA TAMANHO M Luva borracha, material
látex natural, tamanho M (médio), cor verde, características
adicionais aveludada internamente e antiderrapante, uso
doméstico.

497,0000PARES00055963 6,160 3.061,52

00165

LUVA DE BORRACHA TAMANHO M Luva borracha, material
látex natural, tamanho M (médio), cor verde, características
adicionais aveludada internamente e antiderrapante, uso
doméstico.

150,0000PARES00055963 6,160 924,00

847,0000 5.217,52Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00042 LUVA DE BORRACHA TAMANHO P

Média Total

00020

LUVA DE BORRACHA TAMANHO P Luva borracha, material
látex natural, tamanho P (pequeno), cor verde,
características adicionais aveludada internamente e
antiderrapante, uso doméstico.

100,0000PARES00055962 6,000 600,00

00076

LUVA DE BORRACHA TAMANHO P Luva borracha, material
látex natural, tamanho P (pequeno), cor verde,
características adicionais aveludada internamente e
antiderrapante, uso doméstico.

100,0000PARES00055962 6,000 600,00

00128

LUVA DE BORRACHA TAMANHO P Luva borracha, material
látex natural, tamanho P (pequeno), cor verde,
características adicionais aveludada internamente e
antiderrapante, uso doméstico.

497,0000PARES00055962 6,000 2.982,00

00166

LUVA DE BORRACHA TAMANHO P Luva borracha, material
látex natural, tamanho P (pequeno), cor verde,
características adicionais aveludada internamente e
antiderrapante, uso doméstico.

150,0000PARES00055962 6,000 900,00

847,0000 5.082,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00043 MAMADEIRA 240ML

Média Total

00077

MAMADEIRA 240ML Embalagem primária: Embalado
individualmente, acondicionadas em embalagem plástica
transparente original, lacrada e intacta. Constando
identificação do fabricante, quantidade acondicionada,
dimensões, capacidade e demais informações exigidas na
legislação em vigor.
Mamadeira - Com gargalo ultra-higiênico sem bordas ou
rebarbas cortantes, não retém resíduos alimentares. bico
universal colorido de silicone atóxico, antialérgico, inodoro,
insipido, transparente e fácil de limpar. Embalagem contendo
frasco, capuz, tampa e disco em polipropileno e bico de
silicone. Não mela, mesmo após o uso continuo, capacidade
240 ml. Mamadeiras de acordo nbr 13.793, testado e
aprovado por laboratórios acreditados pelo cgcre- inmetro.
Embalado individualmente todas essas descrições deverão
estar gravado na embalagem.  Referência de Qualidade:
Kuka, Avent ou semelhante

60,0000UND00052549 12,960 777,60

60,0000 777,60Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00044 MANGUEIRA PARA JARDIM DE 50 METROS

Média Total

00021

MANGUEIRA PARA JARDIM DE 50 METROS Mangueira, tipo
para jardim, material pvc traçado em naylon, diâmetro 1/2
polegada, espessura 2 mm, pressão máxima 6 bar.,
comprimento 50 metros, cor verde ou laranja, com esguincho

20,0000ROL00055511 109,500 2.190,00
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e adaptador para torneira.

00167

MANGUEIRA PARA JARDIM DE 50 METROS Mangueira, tipo
para jardim, material pvc traçado em naylon, diâmetro 1/2
polegada, espessura 2 mm, pressão máxima 6 bar.,
comprimento 50 metros, cor verde ou laranja, com esguincho
e adaptador para torneira.

40,0000ROL00055511 109,500 4.380,00

60,0000 6.570,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00045 PA PARA LIXO DE PLASTICO

Média Total

00022

PA PARA LIXO DE PLASTICO Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, em material
plástico polipropileno resistente aproximadamente 25cm
largura, 22cm comprimento e aproximadamente 80 cm de
cabo, cabo original em madeira ou aço, ambos pintados ou
revestido (acabamento em plástico preferecialmente azul,
cinza e verde). Referência de qualidade marca: Condor e
Noviça ou semelhante

30,0000UND00052982 10,490 314,70

00078

PA PARA LIXO DE PLASTICO Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, em material
plástico polipropileno resistente aproximadamente 25cm
largura, 22cm comprimento e aproximadamente 80 cm de
cabo, cabo original em madeira ou aço, ambos pintados ou
revestido (acabamento em plástico preferecialmente azul,
cinza e verde). Referência de qualidade marca: Condor e
Noviça ou semelhante

60,0000UND00052982 10,490 629,40

00129

PA PARA LIXO DE PLASTICO Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, em material
plástico polipropileno resistente aproximadamente 25cm
largura, 22cm comprimento e aproximadamente 80 cm de
cabo, cabo original em madeira ou aço, ambos pintados ou
revestido (acabamento em plástico preferecialmente azul,
cinza e verde). Referência de qualidade marca: Condor e
Noviça ou semelhante

294,0000UND00052982 10,490 3.084,06

00168

PA PARA LIXO DE PLASTICO Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta. Devendo
constar informações do fabricante, como: nome, endereço,
contatos e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e
outros pertinentes ao produto. Primeira qualidade, em material
plástico polipropileno resistente aproximadamente 25cm
largura, 22cm comprimento e aproximadamente 80 cm de
cabo, cabo original em madeira ou aço, ambos pintados ou
revestido (acabamento em plástico preferecialmente azul,
cinza e verde). Referência de qualidade marca: Condor e
Noviça ou semelhante

30,0000UND00052982 10,490 314,70

414,0000 4.342,86Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00046 PANO DE PRATO 40 X 65 CM

Média Total

00023 PANO DE PRATO 40 X 65 CM Embalagem primária: 50,0000UND00052429 5,730 286,50
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acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente
lacrado. constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada,dimensões lineares individuais. pano para
secagem de pratos, talheres e outros utencílios,100% (cem
por cento) em algodão, medida mínima 40 x 65 cm, com alto
poder de absorção, acabamento em bainha nas laterais,
lavado e alvejado. acondicionado em embalagem (unitária)
plástica transparente lacrado. referência de
qualidade/marca: cupake dohler ou semelhante.

00079

PANO DE PRATO 40 X 65 CM Embalagem primária:
acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente
lacrado. constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada,dimensões lineares individuais. pano para
secagem de pratos, talheres e outros utencílios,100% (cem
por cento) em algodão, medida mínima 40 x 65 cm, com alto
poder de absorção, acabamento em bainha nas laterais,
lavado e alvejado. acondicionado em embalagem (unitária)
plástica transparente lacrado. referência de
qualidade/marca: cupake dohler ou semelhante.

300,0000UND00052429 5,730 1.719,00

00130

PANO DE PRATO 40 X 65 CM Embalagem primária:
acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente
lacrado. constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada,dimensões lineares individuais. pano para
secagem de pratos, talheres e outros utencílios,100% (cem
por cento) em algodão, medida mínima 40 x 65 cm, com alto
poder de absorção, acabamento em bainha nas laterais,
lavado e alvejado. acondicionado em embalagem (unitária)
plástica transparente lacrado. referência de
qualidade/marca: cupake dohler ou semelhante.

497,0000UND00052429 5,730 2.847,81

00169

PANO DE PRATO 40 X 65 CM Embalagem primária:
acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente
lacrado. constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada,dimensões lineares individuais. pano para
secagem de pratos, talheres e outros utencílios,100% (cem
por cento) em algodão, medida mínima 40 x 65 cm, com alto
poder de absorção, acabamento em bainha nas laterais,
lavado e alvejado. acondicionado em embalagem (unitária)
plástica transparente lacrado. referência de
qualidade/marca: cupake dohler ou semelhante.

250,0000UND00052429 5,730 1.432,50

1.097,0000 6.285,81Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00047 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 UNIDADES - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00024

PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 UNIDADES Folha simples
de alta qualidade, textura macia, folha picotada com relevo,
grofado, dispostos em fardos com 48 unidades, neutro.
Composição: 100% fibras naturais, virgens, não recicladas,
absorvente hidrossolúvel. Prazo de validade de no mínimo 6
(seis) meses, e data de fabricação não superior a 60
(sessenta) dias, contados retroativamente da data da
entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/Ministério
da Saúde. Industria Brasileira. medindo 10cm x 30cm. Cor
branca.

750,0000FAR00054641 41,930 31.447,50

00080

PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 UNIDADES Folha simples
de alta qualidade, textura macia, folha picotada com relevo,
grofado, dispostos em fardos com 48 unidades, neutro.
Composição: 100% fibras naturais, virgens, não recicladas,
absorvente hidrossolúvel. Prazo de validade de no mínimo 6
(seis) meses, e data de fabricação não superior a 60
(sessenta) dias, contados retroativamente da data da

525,0000FAR00054641 41,930 22.013,25
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entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/Ministério
da Saúde. Industria Brasileira. medindo 10cm x 30cm. Cor
branca.

00131

PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 UNIDADES Folha simples
de alta qualidade, textura macia, folha picotada com relevo,
grofado, dispostos em fardos com 48 unidades, neutro.
Composição: 100% fibras naturais, virgens, não recicladas,
absorvente hidrossolúvel. Prazo de validade de no mínimo 6
(seis) meses, e data de fabricação não superior a 60
(sessenta) dias, contados retroativamente da data da
entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/Ministério
da Saúde. Industria Brasileira. medindo 10cm x 30cm. Cor
branca.

373,0000FAR00054641 41,930 15.639,89

00170

PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 UNIDADES Folha simples
de alta qualidade, textura macia, folha picotada com relevo,
grofado, dispostos em fardos com 48 unidades, neutro.
Composição: 100% fibras naturais, virgens, não recicladas,
absorvente hidrossolúvel. Prazo de validade de no mínimo 6
(seis) meses, e data de fabricação não superior a 60
(sessenta) dias, contados retroativamente da data da
entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/Ministério
da Saúde. Industria Brasileira. medindo 10cm x 30cm. Cor
branca.

750,0000FAR00054641 41,930 31.447,50

2.398,0000 100.548,14Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00048 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 UNIDADES - COTA RESERVADA

Média Total

00180

PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 UNIDADES Folha simples
de alta qualidade, textura macia, folha picotada com relevo,
grofado, dispostos em fardos com 48 unidades, neutro.
Composição: 100% fibras naturais, virgens, não recicladas,
absorvente hidrossolúvel. Prazo de validade de no mínimo 6
(seis) meses, e data de fabricação não superior a 60
(sessenta) dias, contados retroativamente da data da
entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/Ministério
da Saúde. Industria Brasileira. medindo 10cm x 30cm. Cor
branca.

250,0000FAR00054641 41,930 10.482,50

00181

PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 UNIDADES Folha simples
de alta qualidade, textura macia, folha picotada com relevo,
grofado, dispostos em fardos com 48 unidades, neutro.
Composição: 100% fibras naturais, virgens, não recicladas,
absorvente hidrossolúvel. Prazo de validade de no mínimo 6
(seis) meses, e data de fabricação não superior a 60
(sessenta) dias, contados retroativamente da data da
entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/Ministério
da Saúde. Industria Brasileira. medindo 10cm x 30cm. Cor
branca.

175,0000FAR00054641 41,930 7.337,75

00182

PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 UNIDADES Folha simples
de alta qualidade, textura macia, folha picotada com relevo,
grofado, dispostos em fardos com 48 unidades, neutro.
Composição: 100% fibras naturais, virgens, não recicladas,
absorvente hidrossolúvel. Prazo de validade de no mínimo 6
(seis) meses, e data de fabricação não superior a 60
(sessenta) dias, contados retroativamente da data da
entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/Ministério
da Saúde. Industria Brasileira. medindo 10cm x 30cm. Cor
branca.

124,0000FAR00054641 41,930 5.199,32

00183
PAPEL HIGIENICO FARDO COM 48 UNIDADES Folha simples
de alta qualidade, textura macia, folha picotada com relevo,
grofado, dispostos em fardos com 48 unidades, neutro.

250,0000FAR00054641 41,930 10.482,50
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Composição: 100% fibras naturais, virgens, não recicladas,
absorvente hidrossolúvel. Prazo de validade de no mínimo 6
(seis) meses, e data de fabricação não superior a 60
(sessenta) dias, contados retroativamente da data da
entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/Ministério
da Saúde. Industria Brasileira. medindo 10cm x 30cm. Cor
branca.

799,0000 33.502,07Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00049 PEDRA SANITARIA 40 GRAMAS

Média Total

00025

PEDRA SANITARIA 40 GRAMAS PEDRA SANITÁRIA, TIPO
DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO
PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO
LIQUIDO 40 G, ASPECTO FISICO TABLETE SÓLIDO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA
VASO SANITARIO, ESSÊNCIA LAVANDA, CAIXA COM UMA
UNIDADE. GERMICIDA E BACTERICIDA.

200,0000UND00023507 2,860 572,00

00171

PEDRA SANITARIA 40 GRAMAS PEDRA SANITÁRIA, TIPO
DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO
PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO
LIQUIDO 40 G, ASPECTO FISICO TABLETE SÓLIDO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA
VASO SANITARIO, ESSÊNCIA LAVANDA, CAIXA COM UMA
UNIDADE. GERMICIDA E BACTERICIDA.

500,0000UND00023507 2,860 1.430,00

700,0000 2.002,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00050 PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA KIT COM 120 UNIDADES

Média Total

00026

PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA KIT COM 120
UNIDADES Kit com 120 unidades de Prendedores Pregadores
De Roupas Madeira Varal
Este Prendedor de roupas é feito com madeira de
reflorestamento e aço galvanizado, resistente e duradouro.
Especificações Técnicas: Dimensões aproximadas: Largura:
0,7 cm Altura: 1,2 cm Comprimento: 7,1 cm Peso (pacote): 50
g 10 embalagem com 12 unidades cada.

10,0000KIT00055987 20,630 206,30

00132

PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA KIT COM 120
UNIDADES Kit com 120 unidades de Prendedores Pregadores
De Roupas Madeira Varal
Este Prendedor de roupas é feito com madeira de
reflorestamento e aço galvanizado, resistente e duradouro.
Especificações Técnicas: Dimensões aproximadas: Largura:
0,7 cm Altura: 1,2 cm Comprimento: 7,1 cm Peso (pacote): 50
g 10 embalagem com 12 unidades cada.

98,0000KIT00055987 20,630 2.021,74

108,0000 2.228,04Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00051 RODO 40 CM PLASTICO CABO DE MADEIRA 150 CM

Média Total

00027

RODO 40 CM PLASTICO CABO DE MADEIRA 150 CM
Comprimento de base 40 cm, cabo de madeira plastificado
medindo 150 cm. Borracha porosa um borracha, ponteiro de
plastico para rosqueamento do cabo.

50,0000UND00055546 11,160 558,00

00133

RODO 40 CM PLASTICO CABO DE MADEIRA 150 CM
Comprimento de base 40 cm, cabo de madeira plastificado
medindo 150 cm. Borracha porosa um borracha, ponteiro de
plastico para rosqueamento do cabo.

350,0000UND00055546 11,160 3.906,00
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400,0000 4.464,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00052 RODO 40 CM PLASTICO CABO DE MADEIRA 150 CM BORRACHA DUPLA

Média Total

00028

RODO 40 CM PLASTICO CABO DE MADEIRA 150 CM
BORRACHA DUPLA Comprimento de base 40 cm, cabo de
madeira plastificado medindo 150 cm. Borracha porosa,
borracha dupla, ponteiro de plastico para rosqueamento do
cabo.

50,0000UND00054604 14,830 741,50

00081

RODO 40 CM PLASTICO CABO DE MADEIRA 150 CM
BORRACHA DUPLA Comprimento de base 40 cm, cabo de
madeira plastificado medindo 150 cm. Borracha porosa,
borracha dupla, ponteiro de plastico para rosqueamento do
cabo.

300,0000UND00054604 14,830 4.449,00

00134

RODO 40 CM PLASTICO CABO DE MADEIRA 150 CM
BORRACHA DUPLA Comprimento de base 40 cm, cabo de
madeira plastificado medindo 150 cm. Borracha porosa,
borracha dupla, ponteiro de plastico para rosqueamento do
cabo.

350,0000UND00054604 14,830 5.190,50

700,0000 10.381,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00053 SABAO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADES

Média Total

00029

SABAO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADES Sabão em
barra, glicerinado neutro multiuso, com branqueador óptico,
em barra de 200 gramas de 1º qualidade. Indicado para
lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gorduras
e utensílios em geral. Embalagem contendo 05 unidades.
Composição: sebo bovino, água, coadjuvante, glicerina,
sequestrante, corante e branqueador óptico. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do
SAC, as instruções e precauções de uso, dados do
responsável técnico (nome e CRQ) número da autorização
de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone
do Ceatox, nº de lote e validade de 12 meses. Marcas de
referência: Rio, Razzo, Ypê ou Similar.

200,0000PAC00022285 9,960 1.992,00

00082

SABAO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADES Sabão em
barra, glicerinado neutro multiuso, com branqueador óptico,
em barra de 200 gramas de 1º qualidade. Indicado para
lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gorduras
e utensílios em geral. Embalagem contendo 05 unidades.
Composição: sebo bovino, água, coadjuvante, glicerina,
sequestrante, corante e branqueador óptico. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do
SAC, as instruções e precauções de uso, dados do
responsável técnico (nome e CRQ) número da autorização
de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone
do Ceatox, nº de lote e validade de 12 meses. Marcas de
referência: Rio, Razzo, Ypê ou Similar.

400,0000PAC00022285 9,960 3.984,00

00135

SABAO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADES Sabão em
barra, glicerinado neutro multiuso, com branqueador óptico,
em barra de 200 gramas de 1º qualidade. Indicado para
lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gorduras
e utensílios em geral. Embalagem contendo 05 unidades.
Composição: sebo bovino, água, coadjuvante, glicerina,
sequestrante, corante e branqueador óptico. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do
SAC, as instruções e precauções de uso, dados do
responsável técnico (nome e CRQ) número da autorização

245,0000PAC00022285 9,960 2.440,20
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de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone
do Ceatox, nº de lote e validade de 12 meses. Marcas de
referência: Rio, Razzo, Ypê ou Similar.

00172

SABAO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADES Sabão em
barra, glicerinado neutro multiuso, com branqueador óptico,
em barra de 200 gramas de 1º qualidade. Indicado para
lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gorduras
e utensílios em geral. Embalagem contendo 05 unidades.
Composição: sebo bovino, água, coadjuvante, glicerina,
sequestrante, corante e branqueador óptico. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante, e-mail/ telefone do
SAC, as instruções e precauções de uso, dados do
responsável técnico (nome e CRQ) número da autorização
de funcionamento e registro do produto MS, nº do telefone
do Ceatox, nº de lote e validade de 12 meses. Marcas de
referência: Rio, Razzo, Ypê ou Similar.

300,0000PAC00022285 9,960 2.988,00

1.145,0000 11.404,20Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00054 SABAO EM PO 4,5 KG

Média Total

00030

SABAO EM PO 4,5 KG Embalagem primária: Contendo no
mínimo 4,5kg, sacola plástica original lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, Quantidade, tipo
de material e outras informações pertinentes ao
produto.Validade mínima 10 (dez) meses a contar da data de
entrega. Multiação para limpeza em geral. Composição,
tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante,
branqueador óptico, corante, enzima, branqueador,
tamponante, perfume, água, alvejante e carga, Contém alquil
benzeno sulfonato de sódio. Registro no Ministério da Saúde
ou ANVISA. Referência de qualidade marca: Brilhante, Omo,
Minuano e Ypê ou semelhante.

100,0000PAC00052523 45,990 4.599,00

00083

SABAO EM PO 4,5 KG Embalagem primária: Contendo no
mínimo 4,5kg, sacola plástica original lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, Quantidade, tipo
de material e outras informações pertinentes ao
produto.Validade mínima 10 (dez) meses a contar da data de
entrega. Multiação para limpeza em geral. Composição,
tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante,
branqueador óptico, corante, enzima, branqueador,
tamponante, perfume, água, alvejante e carga, Contém alquil
benzeno sulfonato de sódio. Registro no Ministério da Saúde
ou ANVISA. Referência de qualidade marca: Brilhante, Omo,
Minuano e Ypê ou semelhante.

500,0000PAC00052523 45,990 22.995,00

00136

SABAO EM PO 4,5 KG Embalagem primária: Contendo no
mínimo 4,5kg, sacola plástica original lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, Quantidade, tipo
de material e outras informações pertinentes ao
produto.Validade mínima 10 (dez) meses a contar da data de
entrega. Multiação para limpeza em geral. Composição,
tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante,
branqueador óptico, corante, enzima, branqueador,
tamponante, perfume, água, alvejante e carga, Contém alquil
benzeno sulfonato de sódio. Registro no Ministério da Saúde
ou ANVISA. Referência de qualidade marca: Brilhante, Omo,
Minuano e Ypê ou semelhante.

294,0000PAC00052523 45,990 13.521,06

00173 SABAO EM PO 4,5 KG Embalagem primária: Contendo no 600,0000PAC00052523 45,990 27.594,00
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mínimo 4,5kg, sacola plástica original lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como: nome,
endereço, contatos e outros, informar ainda, Quantidade, tipo
de material e outras informações pertinentes ao
produto.Validade mínima 10 (dez) meses a contar da data de
entrega. Multiação para limpeza em geral. Composição,
tensoativo, alcalinizante, coadjuvante, antirredepositante,
branqueador óptico, corante, enzima, branqueador,
tamponante, perfume, água, alvejante e carga, Contém alquil
benzeno sulfonato de sódio. Registro no Ministério da Saúde
ou ANVISA. Referência de qualidade marca: Brilhante, Omo,
Minuano e Ypê ou semelhante.

1.494,0000 68.709,06Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00055 SABONETE 85G

Média Total

00084

SABONETE 85G Sabonete em barra de 85g, com perfume,
formato retangular, cor branca, aplicação pele normal, uso
diário. Na em balagem deverá constar dados de
identificação, procedência, lote, data de fabricação e
validade e número de registro na Anvisa ou Inmetro. Marcas
de referência: Lux, Nívea, Francis, Palmolive, Rexona ou
Similar.

500,0000UND00054596 2,130 1.065,00

500,0000 1.065,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00056 SABONETE INFANTIL 90 G

Média Total

00085

SABONETE INFANTIL 90 G Embalagem primária: Caixa
original, contendo no mínimo 90g, embalagem originallacrada
e intacta. Atender a legislação vigente e pertinente ao
produto. Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve estar
impressa na embalagem do produto. Validade mínima 12
(dez) meses a contar da data de entrega.  Sabonete infantil
90g - Não irrita os olhos, hipoalérgico e Dermatologicamente
testado. Livre de parabenos. Referência de Qualidade:
Granado, allergic center ou semelhante

100,0000UND00052415 131,830 13.183,00

100,0000 13.183,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00057 SABONETE LIQUIDO 500 ML

Média Total

00031

SABONETE LIQUIDO 500 ML SABONETE LÍQUIDO,
embalagem plástica CONTENDO 500ML - fragrâncias
diversas; umectante e hidratante;  COM VÁLVULA
DOSADORA.

100,0000UND00054591 16,960 1.696,00

00086

SABONETE LIQUIDO 500 ML SABONETE LÍQUIDO,
embalagem plástica CONTENDO 500ML - fragrâncias
diversas; umectante e hidratante;  COM VÁLVULA
DOSADORA.

50,0000UND00054591 16,960 848,00

00174

SABONETE LIQUIDO 500 ML SABONETE LÍQUIDO,
embalagem plástica CONTENDO 500ML - fragrâncias
diversas; umectante e hidratante;  COM VÁLVULA
DOSADORA.

200,0000UND00054591 16,960 3.392,00

350,0000 5.936,00Total do Lote:
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Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00058 SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO COM 20 UNIDADES 0,10 MICRAS

Média Total

00032

SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO COM 20 UNIDADES 0,10
MICRAS Embalagem primária: rolo contendo 20 unidades,
embalada em saco plástico original, constando informações
como: tamanho, capacidade, espessuras e deve contar
ainda, nome da fabricante,endereço, contatos e demais
informações pertinentes. saco para lixo, de polietileno com
capacidade para 100 litros, com aproximadamente de 105cm
largura e 75cm de comprimento, no mínimo de 0,10 micras, na
cor preta. o produto deve estar em conformidade com as
normas da abnt. nba 90/9191/13055/13056. referência de
qualidade/marca: empa lixo, efrebom ou semelhante

1.000,0000ROL00055481 18,990 18.990,00

00087

SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO COM 20 UNIDADES 0,10
MICRAS Embalagem primária: rolo contendo 20 unidades,
embalada em saco plástico original, constando informações
como: tamanho, capacidade, espessuras e deve contar
ainda, nome da fabricante,endereço, contatos e demais
informações pertinentes. saco para lixo, de polietileno com
capacidade para 100 litros, com aproximadamente de 105cm
largura e 75cm de comprimento, no mínimo de 0,10 micras, na
cor preta. o produto deve estar em conformidade com as
normas da abnt. nba 90/9191/13055/13056. referência de
qualidade/marca: empa lixo, efrebom ou semelhante

100,0000ROL00055481 18,990 1.899,00

00137

SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO COM 20 UNIDADES 0,10
MICRAS Embalagem primária: rolo contendo 20 unidades,
embalada em saco plástico original, constando informações
como: tamanho, capacidade, espessuras e deve contar
ainda, nome da fabricante,endereço, contatos e demais
informações pertinentes. saco para lixo, de polietileno com
capacidade para 100 litros, com aproximadamente de 105cm
largura e 75cm de comprimento, no mínimo de 0,10 micras, na
cor preta. o produto deve estar em conformidade com as
normas da abnt. nba 90/9191/13055/13056. referência de
qualidade/marca: empa lixo, efrebom ou semelhante

1.498,0000ROL00055481 18,990 28.447,02

00175

SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO COM 20 UNIDADES 0,10
MICRAS Embalagem primária: rolo contendo 20 unidades,
embalada em saco plástico original, constando informações
como: tamanho, capacidade, espessuras e deve contar
ainda, nome da fabricante,endereço, contatos e demais
informações pertinentes. saco para lixo, de polietileno com
capacidade para 100 litros, com aproximadamente de 105cm
largura e 75cm de comprimento, no mínimo de 0,10 micras, na
cor preta. o produto deve estar em conformidade com as
normas da abnt. nba 90/9191/13055/13056. referência de
qualidade/marca: empa lixo, efrebom ou semelhante

500,0000ROL00055481 18,990 9.495,00

3.098,0000 58.831,02Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00059 SACO DE LIXO 20 LITROS ROLO COM 100 UNIDADES 0,04 MICRAS

Média Total

00033

SACO DE LIXO 20 LITROS ROLO COM 100 UNIDADES 0,04
MICRAS Embalagem primária: rolo contendo 100 unidades,
embalada em saco plástico original, constando informações
como: tamanho, capacidade, espessuras e deve contar
ainda, nome da fabricante,endereço, contatos e demais
informações pertinentes. saco para lixo, de polietileno com
capacidade para 20 litros, com 0,04 micras, na cor preta ou
azul. o produto deve estar em conformidade com as normas
da abnt. nba 90/9191/13055/13056. referência de

500,0000ROL00049509 18,330 9.165,00

Pag. 31



07/02/2022 09:32:59

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Pregão Presencial Nº 000008/2022 - Processo Nº 006646/2021 - MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

qualidade/marca: empa lixo, efrebom ou semelhante

00088

SACO DE LIXO 20 LITROS ROLO COM 100 UNIDADES 0,04
MICRAS Embalagem primária: rolo contendo 100 unidades,
embalada em saco plástico original, constando informações
como: tamanho, capacidade, espessuras e deve contar
ainda, nome da fabricante,endereço, contatos e demais
informações pertinentes. saco para lixo, de polietileno com
capacidade para 20 litros, com 0,04 micras, na cor preta ou
azul. o produto deve estar em conformidade com as normas
da abnt. nba 90/9191/13055/13056. referência de
qualidade/marca: empa lixo, efrebom ou semelhante

50,0000ROL00049509 18,330 916,50

00138

SACO DE LIXO 20 LITROS ROLO COM 100 UNIDADES 0,04
MICRAS Embalagem primária: rolo contendo 100 unidades,
embalada em saco plástico original, constando informações
como: tamanho, capacidade, espessuras e deve contar
ainda, nome da fabricante,endereço, contatos e demais
informações pertinentes. saco para lixo, de polietileno com
capacidade para 20 litros, com 0,04 micras, na cor preta ou
azul. o produto deve estar em conformidade com as normas
da abnt. nba 90/9191/13055/13056. referência de
qualidade/marca: empa lixo, efrebom ou semelhante

1.498,0000ROL00049509 18,330 27.458,34

2.048,0000 37.539,84Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00060 SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 UNIDADES 0,05 MICRAS

Média Total

00034

SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 UNIDADES 0,05
MICRAS Embalagem primária: rolo contendo 50 unidades,
embalada em saco plástico original, constando informações
como: tamanho, capacidade, espessuras e deve contar
ainda, nome da fabricante,endereço, contatos e demais
informações pertinentes. saco para lixo, de polietileno com
capacidade para 50 litros, com aproximadamente de 50cm
largura e 70cm de comprimento, no mínimo de 0,05 micras, e
capacidade mínima de 10kg, na cor preta. o produto deve
estar em conformidade com as normas da abnt. nba
90/9191/13055/
13056. referência de qualidade/marca: empa lixo, efrebom ou
semelhante

500,0000ROL00020844 18,660 9.330,00

00089

SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 UNIDADES 0,05
MICRAS Embalagem primária: rolo contendo 50 unidades,
embalada em saco plástico original, constando informações
como: tamanho, capacidade, espessuras e deve contar
ainda, nome da fabricante,endereço, contatos e demais
informações pertinentes. saco para lixo, de polietileno com
capacidade para 50 litros, com aproximadamente de 50cm
largura e 70cm de comprimento, no mínimo de 0,05 micras, e
capacidade mínima de 10kg, na cor preta. o produto deve
estar em conformidade com as normas da abnt. nba
90/9191/13055/
13056. referência de qualidade/marca: empa lixo, efrebom ou
semelhante

150,0000ROL00020844 18,660 2.799,00

00139

SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 UNIDADES 0,05
MICRAS Embalagem primária: rolo contendo 50 unidades,
embalada em saco plástico original, constando informações
como: tamanho, capacidade, espessuras e deve contar
ainda, nome da fabricante,endereço, contatos e demais
informações pertinentes. saco para lixo, de polietileno com
capacidade para 50 litros, com aproximadamente de 50cm
largura e 70cm de comprimento, no mínimo de 0,05 micras, e
capacidade mínima de 10kg, na cor preta. o produto deve

1.498,0000ROL00020844 18,660 27.952,68
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estar em conformidade com as normas da abnt. nba
90/9191/13055/
13056. referência de qualidade/marca: empa lixo, efrebom ou
semelhante

00176

SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 UNIDADES 0,05
MICRAS Embalagem primária: rolo contendo 50 unidades,
embalada em saco plástico original, constando informações
como: tamanho, capacidade, espessuras e deve contar
ainda, nome da fabricante,endereço, contatos e demais
informações pertinentes. saco para lixo, de polietileno com
capacidade para 50 litros, com aproximadamente de 50cm
largura e 70cm de comprimento, no mínimo de 0,05 micras, e
capacidade mínima de 10kg, na cor preta. o produto deve
estar em conformidade com as normas da abnt. nba
90/9191/13055/
13056. referência de qualidade/marca: empa lixo, efrebom ou
semelhante

500,0000ROL00020844 18,660 9.330,00

2.648,0000 49.411,68Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00061 SACO DE PANO ALVEJADO 75 X 40 CM PANO DE CHAO

Média Total

00035

SACO DE PANO ALVEJADO 75 X 40 CM PANO DE CHAO
Embalagem primária: acondicionado em embalagem (unitária)
plástica transparente lacrado.constando identificação do
fabricante, quantidade acondicionada,dimensões lineares
individuais. pano para limpeza de chão, poroso, em puro
algodão, alvejado, de boa qualidade, com medidas mínimas
de 75 cm de comprimento por 40 cm de largura, com
acabamento nas bordas, em overloque, modelo de saco de
açúcar alvejado, de total resistência e durabilidade.
referência de qualidade marca: multibom, limp, flash ou
semelhante

200,0000UND00039942 6,130 1.226,00

00090

SACO DE PANO ALVEJADO 75 X 40 CM PANO DE CHAO
Embalagem primária: acondicionado em embalagem (unitária)
plástica transparente lacrado.constando identificação do
fabricante, quantidade acondicionada,dimensões lineares
individuais. pano para limpeza de chão, poroso, em puro
algodão, alvejado, de boa qualidade, com medidas mínimas
de 75 cm de comprimento por 40 cm de largura, com
acabamento nas bordas, em overloque, modelo de saco de
açúcar alvejado, de total resistência e durabilidade.
referência de qualidade marca: multibom, limp, flash ou
semelhante

300,0000UND00039942 6,130 1.839,00

00140

SACO DE PANO ALVEJADO 75 X 40 CM PANO DE CHAO
Embalagem primária: acondicionado em embalagem (unitária)
plástica transparente lacrado.constando identificação do
fabricante, quantidade acondicionada,dimensões lineares
individuais. pano para limpeza de chão, poroso, em puro
algodão, alvejado, de boa qualidade, com medidas mínimas
de 75 cm de comprimento por 40 cm de largura, com
acabamento nas bordas, em overloque, modelo de saco de
açúcar alvejado, de total resistência e durabilidade.
referência de qualidade marca: multibom, limp, flash ou
semelhante

1.344,0000UND00039942 6,130 8.238,72

00177

SACO DE PANO ALVEJADO 75 X 40 CM PANO DE CHAO
Embalagem primária: acondicionado em embalagem (unitária)
plástica transparente lacrado.constando identificação do
fabricante, quantidade acondicionada,dimensões lineares
individuais. pano para limpeza de chão, poroso, em puro
algodão, alvejado, de boa qualidade, com medidas mínimas

400,0000UND00039942 6,130 2.452,00
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de 75 cm de comprimento por 40 cm de largura, com
acabamento nas bordas, em overloque, modelo de saco de
açúcar alvejado, de total resistência e durabilidade.
referência de qualidade marca: multibom, limp, flash ou
semelhante

2.244,0000 13.755,72Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00062 SACO TRANSPARENTE LISO 60 X 90 CM FARDO COM 100 UNIDADES

Média Total

00091

SACO TRANSPARENTE LISO 60 X 90 CM FARDO COM 100
UNIDADES Saco plástico transparente, fabricados com
matéria-prima virgem, o saco plástico transparente,  atóxico,
para embalar produtos alimentícios, sem agredir ou
contaminar o produto. Sacos plásticos para armazenamento
de gelos, areia, montagem de cestas básicas e alimentos,
sendo usado para diversas finalidades. Material fabricado e
inspecionado para maior segurança e proteção dos
produtos. Fardo 100 unidades de Sacos Plásticos, nas
dimensões 60 x 90 cm. Sendo: 90 comprimento; 60 largura;
0,09 - 0,10 espessura (aproximadamente) Saco Plástico
PEBD Transparente (Virgem), Que Suporta: 25 a 30 kg

20,0000FAR00054003 99,000 1.980,00

20,0000 1.980,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00063 SACOLA PLASTICA 25 X 35 CM COM ALCA PEQUENA COM 1000 UNIDADES

Média Total

00092

SACOLA PLASTICA 25 X 35 CM COM ALCA PEQUENA COM
1000 UNIDADES SACOLA PLÁSTICA COM ALÇA
(CAMISETA) PEQUENA 25 X 35 CM EMBALAGEM COM 1000
UNIDADES.

20,0000FAR00044434 49,500 990,00

20,0000 990,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00064 SHAMPOO ADULTO 500 ML

Média Total

00093

SHAMPOO ADULTO 500 ML Embalagem primária: Frasco com
500 ml, resistente e transparente com tampa flip top.
Devendo apresentar na embalagem: marca,  quantidade, lote,
composições, data de fabricação e validade.  Validade de no
mínimo de 10 meses a partir da entrega. Shampoo, com ph
balanceado, para todos os tipos de cabelo (especificado na
embalgem), fórmula sem sal e ativos que atuam suavemente
sobre os cabelos proporcionando uma hidratação profunda.
Registro no Ministério da Saúde. Referência de qualidade:
Dove, Pantene, Elseve e Palmolive ou semelhante

350,0000FRA00052551 17,630 6.170,50

350,0000 6.170,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00065 SHAMPOO INFANTIL 500 ML

Média Total

00094

SHAMPOO INFANTIL 500 ML Embalagem primária: Frasco
com 500ml, resistente e transparente flip top. Devendo
apresentar na embalagem: marca,  quantidade, lote,
composições, data de fabricação e validade. Validade de no
mínimo de 10 meses a partir da entrega. Shampoo Infantil,
tipo neutro, composto de cocoamidopropilbateina glicerina,
edta, água deionizada, para todos os tipos de cabelos, sem
alcool e de ph balanceado. Dermatologicamente testado para
não irritar a pele, e qualquer sensação de ardor, desconforto
e irritação os olhos dos bebes. Registro no Ministério da

300,0000FRA00052418 18,190 5.457,00
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Saúde. Referência de qualidade:  Johnsons, dove , granado
ou semelhante

00141

SHAMPOO INFANTIL 500 ML Embalagem primária: Frasco
com 500ml, resistente e transparente flip top. Devendo
apresentar na embalagem: marca,  quantidade, lote,
composições, data de fabricação e validade. Validade de no
mínimo de 10 meses a partir da entrega. Shampoo Infantil,
tipo neutro, composto de cocoamidopropilbateina glicerina,
edta, água deionizada, para todos os tipos de cabelos, sem
alcool e de ph balanceado. Dermatologicamente testado para
não irritar a pele, e qualquer sensação de ardor, desconforto
e irritação os olhos dos bebes. Registro no Ministério da
Saúde. Referência de qualidade:  Johnsons, dove , granado
ou semelhante

1.000,0000FRA00052418 18,190 18.190,00

1.300,0000 23.647,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00066 SODA CAUSTICA 1KG

Média Total

00036

SODA CAUSTICA 1KG Embalagem primária: Pote contendo
no mínimo 1kg, pote de plástico original.Devendo constar
informações do fabricante, como: nome, endereço, contatos
e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e outros
pertinentes ao produto. Validade mínima 10 (dez) meses a
contar da data de entrega. Tipo Escama, Composta de
Hidróxido de Sódio. Referência de qualidade marca:
Escorpião, lipem ou semelhante

10,0000POT00052524 28,660 286,60

00142

SODA CAUSTICA 1KG Embalagem primária: Pote contendo
no mínimo 1kg, pote de plástico original.Devendo constar
informações do fabricante, como: nome, endereço, contatos
e outros, informar ainda, tamanho, tipo de material e outros
pertinentes ao produto. Validade mínima 10 (dez) meses a
contar da data de entrega. Tipo Escama, Composta de
Hidróxido de Sódio. Referência de qualidade marca:
Escorpião, lipem ou semelhante

98,0000POT00052524 28,660 2.808,68

108,0000 3.095,28Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00067 TALCO ANTIALERGICO 100 G

Média Total

00095

TALCO ANTIALERGICO 100 G Embalagem primária: Frasco
original, contendo no mínimo 100g, embalagem originallacrada
e intacta. Atender a legislação vigente e pertinente ao
produto. Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve estar
impressa na embalagem do produto. Validade mínima 12
(dez) meses a contar da data de entrega. Talco antialérgico,
descontaminado. Deixa a pele suave, macia e perfumada,
protegendo-a contra o atrito e umidade que podem causar
assaduras e irritações. Não irrita a pele. Referência de
Qualidade: Granado, amilia ou semelhante

130,0000FRA00052553 9,190 1.194,70

130,0000 1.194,70Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00068 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA COM 1000 FOLHAS

Média Total

00037
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA COM 1000 FOLHAS
TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA, alta absorção, medindo
20 cm x 21cm, duas dobras, cor branco, PACOTE COM 1000

500,0000PAC00054607 14,830 7.415,00
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FOLHAS.

00143

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA COM 1000 FOLHAS
TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA, alta absorção, medindo
20 cm x 21cm, duas dobras, cor branco, PACOTE COM 1000
FOLHAS.

2.499,0000PAC00054607 14,830 37.060,17

00178

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA COM 1000 FOLHAS
TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA, alta absorção, medindo
20 cm x 21cm, duas dobras, cor branco, PACOTE COM 1000
FOLHAS.

1.100,0000PAC00054607 14,830 16.313,00

4.099,0000 60.788,17Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00069 VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA

Média Total

00038

VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA
Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira,
comprimento cerdas 22 cm, características adicionais com
cabo colado e cerdas presas com cinta metálica (virola de
aço), comprimento do cabo 130 a 150 cm. (aproximado).
Adicionais com cabo rosqueado.

200,0000UND00046516 14,490 2.898,00

00096

VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA
Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira,
comprimento cerdas 22 cm, características adicionais com
cabo colado e cerdas presas com cinta metálica (virola de
aço), comprimento do cabo 130 a 150 cm. (aproximado).
Adicionais com cabo rosqueado.

100,0000UND00046516 14,490 1.449,00

00144

VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA
Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira,
comprimento cerdas 22 cm, características adicionais com
cabo colado e cerdas presas com cinta metálica (virola de
aço), comprimento do cabo 130 a 150 cm. (aproximado).
Adicionais com cabo rosqueado.

350,0000UND00046516 14,490 5.071,50

00179

VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA
Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira,
comprimento cerdas 22 cm, características adicionais com
cabo colado e cerdas presas com cinta metálica (virola de
aço), comprimento do cabo 130 a 150 cm. (aproximado).
Adicionais com cabo rosqueado.

400,0000UND00046516 14,490 5.796,00

1.050,0000 15.214,50Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00070 VASSOURA PELO SINTETICO CEPA 30 CM

Média Total

00039

VASSOURA PELO SINTETICO CEPA 30 CM Vassoura,
material cerdas pêlo sintético, material cabo madeira,
comprimento cepa 30 cm, características adicionais com
cabo, aplicação limpeza em geral

50,0000UND00051777 16,160 808,00

00097

VASSOURA PELO SINTETICO CEPA 30 CM Vassoura,
material cerdas pêlo sintético, material cabo madeira,
comprimento cepa 30 cm, características adicionais com
cabo, aplicação limpeza em geral

50,0000UND00051777 16,160 808,00

00145

VASSOURA PELO SINTETICO CEPA 30 CM Vassoura,
material cerdas pêlo sintético, material cabo madeira,
comprimento cepa 30 cm, características adicionais com
cabo, aplicação limpeza em geral

147,0000UND00051777 16,160 2.375,52

247,0000 3.991,52Total do Lote:

80.218,0000 1.059.065,05Total dos Lotes:
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