
Nº ITEM MATERIAL - DESCRIÇÃO UF PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL MARCA

1

2011807-1 - Água sanitária, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5%

tampa lacrada, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, data de validade,

composição e informações do fabricante estampados na embalagem. 1 Litro LT R$ 1,87 R$ 29.452,50

SIPROLIMP

2

2011921-1 - Aparelho de barbear descartável, confeccionado em plástico resistente, com 02 lâminas

paralelas em aço inoxidável, afiadas, sem sinais de oxidação ou rebarbas, podendo ter ou não fita

lubrificante.Embalagem, trazendo externamente os dados de identificação, procedência e número de

lote. UND R$ 1,01 R$ 7.575,00

FIAT LUX

3

2010050-1 - Aromatizador de ar para ambiente, em forma de aerosol, não contendo CFC -

clorofluorcarbonato, dupla ação. Embalagem com minimo de 360 ml, contendo o nome do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde. Fragrância

lavanda. FR R$ 8,09 R$ 24.270,00

ULTRA FRESH

4

2011903-1 - Balde de plástico,polipropileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e

fundo reforçados, alça em polipropileno, capacidade de aproximadamente 15 litros. O produto deverá

ter etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade. UND R$ 32,12 R$ 14.454,00

PLASNEW

5

2011904-1 - Balde de plástico,polipropileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e

fundo reforçados, alça em polipropileno, capacidade de aproximadamente 25 litros. O produto deverá

ter etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade. UND R$ 97,87 R$ 14.680,50

BRALIMPIA

6

2010052-1 - Bota de segurança tipo impermeável, uso profissional, confeccionada em policloreto de

vinila (PVC), cor branca, sem bico de aço, cano curto aprox. 28cm. Tamanho de 34-46 PAR R$ 26,51 R$ 19.882,50

MARLUVAS 110VFLEX BR

7

72021303-1 - Coador de pano para café 100% algodão, cor branca, cabo de madeira, nº 103 (grande).

UND R$ 5,00 R$ 1.125,00
FLABOM

8

2011919-1 - Conjunto completo mop 45 cm, cabo de alumínio anodizado 1,40 x 24mm, armação em

polipropileno e aço galvanizado, refil composta por fios 100% acrílico, compreendendo cabo de

alumínio, refil e armação CONJU R$ 80,75 R$ 30.281,25

BRALIMPIA

9

1010273-1 - Copo plástico, descartável, 100 % polipropileno (PP) atóxico, branco, 300 ml,

água/refrigerante c/ 100 un. Deve atender as normas de qualidade da NBR 14.865/02 PCT R$ 7,17 R$ 10.755,00
CRISTALCOPO

10

1010275-1 - Copo plástico, descartável, 100% poliestireno (PS) atóxico, branco, 50 ml para café/chá,

pacote  com 100 und. Deve atender as normas de qualidade da NBR 14.865/02 PCT R$ 1,95 R$ 2.925,00
IBRAS

11

1014269-1 - Copo plástico, descartável, 100% poliestireno (PS) atóxico, branco, 80 ml café/chá c/100

un. Deve atender as normas de qualidade da NBR 14.865/02 PCT R$ 3,90 R$ 2.925,00
DUDIGO

12

2010823-1 - Desengordurante, 500 ml composto de alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool etoxilado

coadjuvantes, sequestrante perfume e água com registro do Ministério da Saúde, químico responsável,

data de validade, composição e informações do fabricante estampados na embalagem. UND R$ 2,45 R$ 5.512,50

SIPROLIMP

13

2010291-1 - Desinfetante, composto de água, ingredientes ativos, formol, sabão, óleo de pinho,

solvente, estabilizante, sequestrante e corante, com registro do Ministério da Saúde, químico

responsável, data de validade, composição e informações do fabricante estampados na embalagem.05

litros GL R$ 5,65 R$ 25.425,00

SIPROLIMP



14

2010708-1 - Desinfetante, composto de água, ingredientes ativos, formol, sabão, óleo de pinho,

solvente, estabilizante, sequestrante e corante, com registro do Ministério da Saúde, químico

responsável, data de validade, composição e informações do fabricante estampados na embalagem. 1

Litro. LT R$ 2,54 R$ 5.715,00

SIPROLIMP

15

2011906-1 - Desinfetante, excelente poder de limpeza e desinfecção em uma única etapa amplo

espectro de ação microbicida e extraordinário efeito residual sobre as superfícies. Age de modo efetivo,

removendo totalmente os diversos tipos de sujidades e manchas. Associação de tensoativos não iônicos

e catiônicos, agentes sequestrantes, agentes emulsionantes, corantes, essência lavanda e veículo

aquoso. Diluição aprox. de 1:40.A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,

procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1

Litro LT R$ 5,00 R$ 7.500,00

SIPROLIMP

16

2011907-1 - Desinfetante, excelente poder de limpeza e desinfecção em uma única etapa amplo

espectro de ação microbicida e extraordinário efeito residual sobre as superfícies. Age de modo efetivo,

removendo totalmente os diversos tipos de sujidades e manchas. Associação de tensoativos não iônicos

e catiônicos, agentes sequestrantes, agentes emulsionantes, corantes, essência lavanda e veículo

aquoso. Diluição aprox. de 1:40. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,

procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 5

litros GL R$ 7,00 R$ 10.500,00

SIPROLIMP

17

2011882-1 - Desodorizante sanitario 35 gr, composto de paradiclorobenzeno, cloro, metil isotiazolina,

lauril sulfonato de sódio, sulfonato de sódio, tripolifosfato de sódio, monifenol etoxilado, polietileno,

glicol, talco industrial, corante e essência. UND R$ 1,34 R$ 2.412,00

SANY

18

7202155416-1 - Detergente de cozinha concentrado. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: principio ativo

linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, fragrâncias e outras substâncias químicas

permitidas. EMBALAGEM: acondicionamento em frasco plástico, contendo 500 ml. UN R$ 1,62 R$ 12.150,00

SIPROLIMP

19 2010054-1 - Disco para enceradeira, branco 350mm, lustador UND R$ 17,00 R$ 1.275,00 BRITISH

20 2010055-1 - Disco para enceradeira, preto 350mm, removedor UND R$ 17,00 R$ 2.550,00 BRITISH

21 2010056-1 - Disco para enceradeira, verde 350mm, limpador UND R$ 16,69 R$ 2.503,50 NOBRE

22

1014265-1 - DISPENSER/SUPORTE POUPA COPOS BOTÃO COPOS (180/200 ML) Dispenser para copos

de água (180/200 mL).Injetado em plástico ABS e tubo em poliestireno. Medidas: 55cm (altura) x 14cm

(largura) x 20cm (profundidade). O modelo deve possuir botão frontal na parte inferior, que, quando

acionado, libera o copo. UND R$ 39,00 R$ 5.850,00

NOBRE

23

1014266-1 - DISPENSER/SUPORTE POUPA COPOS BOTÃO COPOS (50 ML) Dispenser para copos de

água (50 mL). Injetado em plástico ABS e tubo em poliestireno. Medidas: 55cm (altura) x 14cm

(largura) x 20cm (profundidade). O modelo deve possuir botão frontal na parte inferior, que, quando

acionado, libera o copo. UND R$ 30,40 R$ 2.280,00

NOBRE MULTICOPOS

24

2011823-1 - Escova de mão para limpeza, modelo oval base de madeira, espessura 1,5 cm base

medindo (13 x 7) cm com cerdas em nylon sintético sem alça, sem cabo, na cor amarela mínimo de 15

cerdas por tufos UND R$ 2,07 R$ 1.552,50

LOCATELLI

25

2010357-1 - Escova para vaso sanitário com suporte,cerdas resistentes e duráveis, que não deformam e

nem embolam UND R$ 4,60 R$ 1.380,00
PLASNEW

26

7202155417-1 - Esponja de lã de aço 60 gr, composta de aço de carbono. Pacote com no mínimo 8

unidades. PCT R$ 1,37 R$ 1.027,50
ASSOLAN



27

7202155418-1 - Esponja dupla face multiuso 11x75x20 mm (permitindo-se a variação de 3 cm para

mais ou para menos), fibra abrasiva (lado verde), esponja macia (lado amarelo), composta de espuma

poliuretano e fibra têxtil. UN R$ 0,52 R$ 2.340,00

FADINHA

28

7202155419-1 - Flanela para limpeza de aproximadamente 58 x 40 cm (permitindo-se a variação de 3

cm para mais ou para menos), na cor branca, 100% de algodão. UN R$ 1,80 R$ 2.160,00
IRMOS NEVES

29

7202155420-1 - Guardanapo de papel, branco, folha dupla, medida aproximada: 23,5 x 22 cm

(permitindo-se a variação de 3 cm para mais ou para menos), fibras virgens, 100 % natural, pacote com

50 unidades. PCT R$ 3,20 R$ 4.800,00

DIVINA MESA

30

7202155421-1 - Hipoclorito de Sódio 2,5%, tampa lacrada, com registro do Ministério da Saúde,

químico responsável, data de validade, composição e informações do fabricante estampados na

embalagem. Embalagem de 1 Litro. UN R$ 1,87 R$ 9.350,00

SIPROLIMP

31

2010531-1 - Limpa vidros 500 ml, líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml, com gatilho. A

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote,

validade e número de registro no Ministério da Saúde. UND R$ 5,58 R$ 4.185,00

SIPROLIMP

32

2010058-1 - Limpador/Restaurador com brilho para pisos tratados com cera e acabamento acrílico,

sem perfume, cor branca. 5 litros GL R$ 70,00 R$ 15.750,00
ALLKALY GC

33

2011910-1 - Lixeira de pedal confeccionada em polipropileno, sistema do pedal muito bem

dimensionado, inquebrável e extremamente leve, possuem ganchos para fixação dos sacos de lixo. Cor

branca. Capacidade aproximada 50 litros. UND R$ 110,00 R$ 33.000,00

INJEPLAST

34

2011908-1 - Lixeira de pedal confeccionada em polipropileno, sistema do pedal muito bem

dimensionado, inquebrável e extremamente leve, possuem ganchos para fixação dos sacos de lixo. Cor

branca. Capacidade aproximada 17 litros. UND R$ 39,00 R$ 29.250,00

INJEPLAST

35

2011890-1 - Lixeira s/ tampa, em plástico polipropileno 100% injetado, resistente, s/ pedal, capacidade

aproximadamente 10 à 14 litros. Cor branca. UND R$ 20,00 R$ 3.000,00
JSN

36

2011824-1 - Luva se segurança reutilizável, confeccionada em borracha natural, revestimento interno

em Verniz Silver, superfície externa antiderrapante na palmas e face palmar dos dedos, lisa na face

dorsal e punho. Espessura 0,45mm. Tamanho G. Comprimento do punho a a partir de 10 cm. PAR R$ 4,20 R$ 12.600,00

VOLK

37

2011825-1 - Luva se segurança reutilizável, confeccionada em borracha natural, revestimento interno

em Verniz Silver, superfície externa antiderrapante na palmas e face palmar dos dedos, lisa na face

dorsal e punho. Espessura 0,45mm. Tamanho M. Comprimento do punho a partir de 10 cm. PAR R$ 4,20 R$ 9.450,00

VOLK

38

2011826-1 - Luva de segurança reutilizável, confeccionada em borracha natural, revestimento interno

em Verniz Silver, superfície externa antiderrapente na palmas e face palmar dos dedos, lisa na face

dorsal e punho. Espessura 0,45mm. Tamanho P. Comprimento do Punho a partir de 10cm. PAR R$ 4,20 R$ 9.450,00

VOLK

39

7202155422-1 - Multi inseticida com óleo de eucalipto, fórmula a base de água, frasco aerossol com no

mínimo 300 ml. UN R$ 10,00 R$ 750,00
MAT INSET

40

2011886-1 - Pá para lixo caixa em polipropileno, resistente, leve, cabo de aluminio com altura

ergonômica e formato anatômico. UND R$ 33,85 R$ 5.077,50
NYCOL

41

2011445-1 - Palha de aço fina n. º 0, material aço carbono, abrasividade média. Aplicação: limpeza em

geral. Pacote com 1 unidades de 25g PCT R$ 1,20 R$ 180,00
VEGA

42

7202155423-1 - Pano de prato 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e durável,

na cor branca, medida mínima de 40 x 75 cm. UN R$ 2,14 R$ 1.605,00
IRMOS NEVES



43

7202155425-1 - Papel higiênico, cor branco, 100% celulose virgem, folha dupla, gofrada, macio,

resistente,  não reciclado, 30m x 10 cm  neutro. RL R$ 1,06 R$ 7.950,00
DELICATE PREMIUM

44

7202155426-1 - Papel higiênico, cor branco, 100% celulose virgem, folha simples, gofrada, macio,

resistente, não reciclado, 60m x 10 cm  neutro. RL R$ 1,23 R$ 14.760,00
PUPPI PREMIUM

45

7202155427-1 - Porta papel higiênico rolão, super resistente, branco em ABS, sistema de abertura e

fechamento com chave, para papel higiênico em rolos de até 500 metros. UN R$ 24,00 R$ 10.800,00
BACH

46 2011805-1 - Prendedor de roupa em plástico resistente. Pacote com 12 unidades PCT R$ 1,87 R$ 280,50 DESAFIO

47

2011917-1 - Refil para Mop de 45cm. Composto por fios 100% acrílico. Parte superior confeccionada

com tecido sintético e lavável. Resistente ao encolhimento. Fechamento através de laços. UND R$ 24,09 R$ 1.084,05

BRALIMPIA

48 72021306-1 - Reservatório para saboneteira, com capacidade de  800 ml a 1,5 Litro UND R$ 6,27 R$ 9.405,00 BACH

49 7202155428-1 - Reservatório para saboneteira, com capacidade de  600 ml a 799 ml. UN R$ 5,82 R$ 8.730,00 BACH

50

7202155429-1 - Rodo de espuma com largura aproximada de 40cm, cabo de madeira revestido de

polipropileno com 1,40 comprimento. UN R$ 6,59 R$ 1.977,00
DESAFIO

51

7202155430-1 - Rodo de espuma com largura aproximada de 60 cm, cabo de madeira revestido de

polipropileno com 1,40 comprimento. UN R$ 12,87 R$ 3.861,00
DESAFIO

52

7202155431-1 - Rodo de espuma com fibra abrasiva, 40 cm. Cabo de madeira com 1,40 comprimento.

Espuma de poliuretano e fibra sintética com mineral abrasivo. UN R$ 8,10 R$ 3.037,50
DESAFIO

53

7202155432-1 - Rodo reforçado fabricado em plástico polipropileno de alta resistência, com cabo de

alumínio de 1,40 m (anti ferrugem), borracha dupla, com rosca de encaixe, boa resistência ao impacto.

Perfil duplo e proteção superior anti - respingos. Tamanho 45 cm. UN R$ 31,54 R$ 7.096,50

NYCOL

54

7202155433-1 - Rodo reforçado fabricado em plástico polipropileno de alta resistência, com cabo de

alumínio de 1,40 m (anti ferrugem), borracha dupla, com rosca de encaixe, boa resistência ao impacto.

Perfil duplo e proteção superior anti - respingos. Tamanho aproximado de 60 a 65 cm. UN R$ 35,36 R$ 7.956,00

NYCOL

55 2010711-1 - Sabão concentrado com amoníaco 5 litros. GL R$ 11,73 R$ 3.519,00 SIPROLIMP

56

2010713-1 - Sabao em barra 400 gr , composto de sabão base, glicerina, sais inorgânicos, coadjuvantes,

emoliente e água. UND R$ 2,57 R$ 1.927,50
SIPROLIMP

57

2011829-1 - Saboneteira sem reservatório em policarbonato transparente, com base e pulsador em

ABS branca, fechamento com chave, capacidade de 800 ml à 1,5 litro UND R$ 23,48 R$ 35.220,00
BACH

58

7202155435-1 - Saco de lixo 100 L normal amarelo, medindo aproximadamente 75 x 90cm, com

espessura de mínima 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente,

para evitar rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto

deverá estar em conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 38,96 R$ 5.844,00

ECOO

59

7202155436-1 - Saco de lixo 100 L normal azul, medindo aproximadamente 75 x 90cm, com espessura

mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar

rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em

conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. UN R$ 22,50 R$ 16.875,00

ECOO

60

7202155437-1 - Saco de lixo 100 L normal preto, medindo aproximadamente 75 x 90cm, com

espessura mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente,

para evitar rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto

deverá estar em conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 22,50 R$ 16.875,00

ECOO



61

7202155438-1 - Saco de lixo 100 L normal verde, medindo aproximadamente 75 x 90cm, com

espessura mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente,

para evitar rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto

deverá estar em conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 38,91 R$ 2.918,25

ECOO

62

7202155439-1 - Saco de lixo 100 L normal vermelho, medindo aproximadamente 75 x 90cm, com

espessura minima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente,

para evitar rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto

deverá estar em conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 38,90 R$ 5.835,00

ECOO

63

7202155440-1 - Saco de lixo 20 L normal amarelo, medindo aproximadamente 39 x 58cm, com

espessura mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente,

para evitar rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto

deverá estar em conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 13,76 R$ 2.064,00

ECOO

64

7202155441-1 - Saco de lixo 20 L normal azul, medindo aproximadamente 39 x 58cm, com espessura

mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar

rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em

conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 9,00 R$ 6.750,00

ECOO

65

7202155442-1 - Saco de lixo 20 L normal preto, medindo aproximadamente 39 x 58cm, com espessura

mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar

rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em

conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 8,81 R$ 6.607,50

ECOO

66

7202155443-1 - Saco de lixo 20 L normal verde, medindo aproximadamente 39 x 58cm, com espessura

mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar

rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em

conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 9,50 R$ 1.425,00

ECOO

67

7202155444-1 - Saco de lixo 20 L normal vermelho, medindo aproximadamente 39 x 58cm, com

espessura mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente,

para evitar rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto

deverá estar em conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 13,76 R$ 2.064,00

ECOO

68

7202155445-1 - Saco de lixo 40 L normal amarelo, medindo aproximadamente 50 x 62cm, com

espessura mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente,

para evitar rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto

deverá estar em conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 18,81 R$ 2.821,50

ECOO

69

7202155446-1 - Saco de lixo 40 L normal azul, medindo aproximadamente 50 x 62cm, com espessura

mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar

rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em

conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 13,65 R$ 10.237,50

ECOO

70

7202155447-1 - Saco de lixo 40 L normal preto, medindo aproximadamente 50 x 62cm, com espessura

mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar

rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em

conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 12,37 R$ 9.277,50

ECOO



71

7202155448-1 - Saco de lixo 40 L normal verde, medindo aproximadamente 50 x 62cm, com espessura

mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar

rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em

conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 16,63 R$ 2.494,50

ECOO

72

7202155449-1 - Saco de lixo 40 L normal vermelho, medindo aproximadamente 50 x 62cm, com

espessura mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente,

para evitar rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto

deverá estar em conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 15,32 R$ 2.298,00

ECOO

73

7202155450-1 - Saco de lixo 60 L normal azul, medindo aproximadamente 63 x 80cm, com espessura

mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar

rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em

conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 18,60 R$ 13.950,00

ECOO

74

7202155451-1 - Saco de lixo 60 L normal preto, medindo aproximadamente 63 x 80cm, com espessura

mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar

rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em

conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 22,37 R$ 16.777,50

ECOO

75

7202155452-1 - Saco de lixo 60 L normal verde, medindo aproximadamente 63 x 80cm, com espessura

mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar

rasgos e vazamentos, pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em

conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 21,33 R$ 6.399,00

ECOO

76

7202155453-1 - Saco de lixo 60 L normal vermelho, medindo aproximadamente 63 x 80cm, com

espessura mínima de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente,

para evitar rasgos e vazamentos ,pacote c/ 100 unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto

deverá estar em conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 21,33 R$ 9.598,50

ECOO

77

7202155454-1 - Saco para lixo 60L normal amarelo medindo aproximadamente 63 x 80 com espessura

de 6 micras, o plástico bem como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar rasgos e

vazamentos, pacote com 100 unidades. OBS: Cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em

conformidade com a norma da ABNT 9191/2008. PCT R$ 21,33 R$ 3.199,50

ECOO

78

7202155455-1 - Saco de tecido branco p/ limpeza, alvejado, duplo, confeccionado em puro algodão,

lavado e alvejado, alta absorção, cor branca, embainhado nas laterais, dimensões mínimas de 60 cm x

80 cm. UN R$ 4,40 R$ 9.900,00

IRMOS NEVES

79

7202155456-1 - Saco pano cru 100% algodão, isento de goma. Dimensões mínimas de 50x80 cm. 22

batidas. UN R$ 2,40 R$ 3.600,00
IRMOS NEVES

80

7202155457-1 - Saco para lixo 15 litros, normal azul, com espessura mínima de 6 micras, o plástico bem

como o fundo do saco deve ser reforçado e resistente, para evitar rasgos e vazamentos, pacote c/100

unidades. OBS: cores da coleta seletiva. O produto deverá estar em conformidade com a norma da

ABNT 9191/2008. PCT R$ 8,41 R$ 6.307,50

ECOO

81

72021310-1 - Sapato Ocupacional Antiderrapante Sticky Shoes, impermeável, na cor branca,

polimérica, material muito flexível, elástico, resiliente e com permanente estabilidade dimensional,

mesmo sendo exposto ou secado ao sol.Tamanho de 34-47. PAR R$ 57,37 R$ 43.027,50

CARTOM



82

72021311-1 - Sapato Ocupacional Antiderrapante Sticky Shoes, impermeável, na cor preta, polimérica,

material muito flexível, elástico, resiliente e com permanente estabilidade dimensional, mesmo sendo

exposto ou secado ao sol. Tamanho de 34-47. PAR R$ 57,37 R$ 43.027,50

CARTOM

83

2011841-1 - Sapólio em pó tubo 300 gr, composto de tensoativos, aniônico, alcalinizante, agente

abrasivo, corante, essência. FR R$ 2,75 R$ 412,50
SANY

84

2011842-1 - Sapólio líquido 300 ml, composto de tensoativos: aniônico e não aniônico, espessante,

alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Com princípio ativo linear, alquilbenzeno,

sulfonato de sódio. FR R$ 6,47 R$ 14.557,50

CLASS

86

7202155458-1 - Tapete Capacho 100% PVC antiderrapante. Lavável. Tamanho mínimo de 50cm

largura x 80cm comprimento. UN R$ 46,97 R$ 3.522,75
KAPAZI

87

7202155459-1 - Toalha de papel interfolha, na cor branca, 100% Celulose virgem, papel não reciclado

medindo aproximadamente 23 cm x 27cm com três dobras, pacote com 1.250 folhas. PCT R$ 24,95 R$ 56.137,50

PARANA

88

7202155460-1 - Toalha de Papel, folha dupla, picotada, texturizada, super branca, rolo com no mínimo

55 toalhas, aproximadamente 20 x 22 cm (permitindo-se a variação de 2 cm para mais ou para menos).

Pacote com 2 rolos. PCT R$ 3,00 R$ 36.000,00

PEGG

89

2011914-1 - Toalheiro bobina, auto corte, fabricado em plástico ABS. Abertura: sistema com chave,

semi automático, possui mecanismo que controla o corte do papel em aproximadamente 30 cm UND R$ 166,60 R$ 12.495,00

BACH

90

2011831-1 - Toalheiro Interfolhas, branco em ABS, em policarbonato. Fechamento com chave. Para

papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. UND R$ 24,19 R$ 14.514,00
BACH

91

7202155462-1 - Vassoura com cerdas de nylon, acompanhado de cabo rosqueável reforçado de no

mínimo 1,40 m. UN R$ 6,30 R$ 945,00
DONA

92

7202155463-1 - Vassoura de palha base com aproximadamente 60 cm, natural, três costuras, cabo em

madeira tamanho mínimo de 1,40 m, lixado e perfeitamente reto. UN R$ 18,50 R$ 2.775,00
COLONIAL

93

2011843-1 - Álcool, etilico, hidratado, graduação a 92,8% inpm, certificado pelo INMETRO e NBR 5991.

Embalagem deve conter nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 1 Litro LT R$ 7,50 R$ 84.375,00

ITAJ

95

2011905-1 - Detergente removedor desincrostante para pisos laváveis: Age fragmentando e

emulsionando sujidades, ceras sintéticas e naturais agregadas ao piso. Composição:associação de

tensoativos não iônicos, agentes alcalinizantes, agentes sequestrantes, agentes quelantes,

solubilizantes, conservantes, corantes, essência e veículo aquoso. Diluição aprox 1:4 até 1:25 litros de

água, dependente do nível de sujidade impregnada, tipo e tempo da cera agregada. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e

número de registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 5 litros GL R$ 25,00 R$ 28.125,00

SIPROLIMP

96

2011909-1 - Lixeira de pedal confeccionada em polipropileno, sistema do pedal muito bem

dimensionado, inquebrável e extremamente leve, possuem ganchos para fixação dos sacos de lixo. Cor

branca. Capacidade aproximada 100 litros. UND R$ 251,30 R$ 56.542,50

ARQPLAST

97

7202155424-1 - Papel higiênico rolo 300m, folha simples, cor branco, 100% celulose virgem de alta

absorção e resistência a umidade. RL R$ 4,87 R$ 27.393,75
MAXIMUS SUPER LUXO RIGOPEL



98

2011800-1 - Carrinho para limpeza com kit Funcional, com rodinhas. Medidas aproximadas 116 cm

comprimento x 57 cm largura x 100 cm altura, peso aproximado 18 k. Acompanha: 01 Carro Funcional +

01 (um) Balde Espremedor 30 litros + 01 (um) Conjunto Mop Líquido (01)Cabo em Alumínio + 01 Haste

+ 01 Refil Mop Líquido g) + 01 (uma) Placa de Sinalização Piso Molhado + 01 (uma) Pá Coletora Pop + 01

(um) Conjunto Mop Pó (01 Cabo em Aluminio + 01 Armação + 01 Refil Mop Pó). KIT R$ 1.200,00 R$ 72.000,00

BRALIMPIA

99

2011799-1 - Conjunto para coleta seletiva 4 cestos com tampa vai-vem (papel, plástico, vidro, metal)

confeccionado em polipropileno de alta resistência, resistente a fatores externos como sol, chuva e

produtos químicos, armação metálica com pintura eletrostática, dimensões aproximadas 100 cm

(altura) x 182 cm (largura) x 45 cm (profundidade). 60 litros CONJU R$ 508,00 R$ 60.960,00

PLASTIC

100

7202155461-1 - Toalha de papel interfolha, na cor branca, 100% Celulose virgem, papel não reciclado

medindo  aproximadamente 23cm x 21cm com duas dobras, pacote com c/ 1.000 folhas. PCT R$ 9,03 R$ 108.360,00

PARANA

101

2011902-1 - Amaciante com ação bacteriostático com ação anti estática e efeito anti mofo residencial.

Composição: associação de tenso ativos catiônicos, hidrótopos, corantes, essência, conservantes e

veículo aquoso. Diluição: 4 a 6 gramas por kg de roupa seca. A embalagem deverá conter externamente

os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da

Saúde. Embalagem de 5 litros GL R$ 6,93 R$ 9.355,50

SIPROLIMP

102

1010274-1 - Copo plástico, descartável, 100 % polipropileno (PP) atóxico, branco, 180 ml,

água/refrigerante c/ 100 un. Deve atender as normas de qualidade da NBR 14.865/02 PCT R$ 4,20 R$ 56.700,00
VEROCOPO/BELLOCOPO

105

7202155434-1 - Sabão em pó caixa com no mínimo 800 g, composto de tensoativo aniônico,

tamponantes, coadjuvantes sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes essência, água e carga.

Contendo alquil benzeno sulfonato de sódio. UN R$ 7,00 R$ 47.250,00

GIRANDO O SOL

106

2011913-1 - Saboneteira com reservatório de 600 a 800 ml compacta, fabricada em polipropileno de

alta resistência mecânica de alto brilho, possui a versalidade de trabalhar com sabonete líquido,

espuma ou spray. UND R$ 23,99 R$ 48.579,75

BACH

107

2011843-1 - Álcool, etilico, hidratado, graduação a 92,8% inpm, certificado pelo INMETRO e NBR 5991.

Embalagem deve conter nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 1 Litro LT R$ 7,94 R$ 29.775,00

ITAJ

109

2011905-1 - Detergente removedor desincrostante para pisos laváveis: Age fragmentando e

emulsionando sujidades, ceras sintéticas e naturais agregadas ao piso. Composição:associação de

tensoativos não iônicos, agentes alcalinizantes, agentes sequestrantes, agentes quelantes,

solubilizantes, conservantes, corantes, essência e veículo aquoso. Diluição aprox 1:4 até 1:25 litros de

água, dependente do nível de sujidade impregnada, tipo e tempo da cera agregada. A embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e

número de registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 5 litros GL R$ 21,75 R$ 8.156,25

SIPROLIMP

110

2011909-1 - Lixeira de pedal confeccionada em polipropileno, sistema do pedal muito bem

dimensionado, inquebrável e extremamente leve, possuem ganchos para fixação dos sacos de lixo. Cor

branca. Capacidade aproximada 100 litros. UND R$ 261,96 R$ 19.647,00

ARQPLAST

111

7202155424-1 - Papel higiênico rolo 300m, folha simples, cor branco, 100% celulose virgem de alta

absorção e resistência a umidade. RL R$ 4,95 R$ 9.281,25
MAXIMUS SUPER LUXO RIGOPEL



112

2011800-1 - Carrinho para limpeza com kit Funcional, com rodinhas. Medidas aproximadas 116 cm

comprimento x 57 cm largura x 100 cm altura, peso aproximado 18 k. Acompanha: 01 Carro Funcional +

01 (um) Balde Espremedor 30 litros + 01 (um) Conjunto Mop Líquido (01)Cabo em Alumínio + 01 Haste

+ 01 Refil Mop Líquido g) + 01 (uma) Placa de Sinalização Piso Molhado + 01 (uma) Pá Coletora Pop + 01

(um) Conjunto Mop Pó (01 Cabo em Aluminio + 01 Armação + 01 Refil Mop Pó). KIT R$ 1.188,00 R$ 17.820,00

BRALIMPIA

113

2011799-1 - Conjunto para coleta seletiva 4 cestos com tampa vai-vem (papel, plástico, vidro, metal)

confeccionado em polipropileno de alta resistência, resistente a fatores externos como sol, chuva e

produtos químicos, armação metálica com pintura eletrostática, dimensões aproximadas 100 cm

(altura) x 182 cm (largura) x 45 cm (profundidade). 60 litros CONJU R$ 513,80 R$ 15.414,00

PLASTIC

114

7202155461-1 - Toalha de papel interfolha, na cor branca, 100% Celulose virgem, papel não reciclado

medindo  aproximadamente 23cm x 21cm com duas dobras, pacote com c/ 1.000 folhas. PCT R$ 8,40 R$ 25.200,00

ECOOPEL

115

2011902-1 - Amaciante com ação bacteriostático com ação anti estática e efeito anti mofo residencial.

Composição: associação de tenso ativos catiônicos, hidrótopos, corantes, essência, conservantes e

veículo aquoso. Diluição: 4 a 6 gramas por kg de roupa seca. A embalagem deverá conter externamente

os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da

Saúde. Embalagem de 5 litros GL R$ 8,22 R$ 1.233,00

SIPROLIMP

116

1010274-1 - Copo plástico, descartável, 100 % polipropileno (PP) atóxico, branco, 180 ml,

água/refrigerante c/ 100 un. Deve atender as normas de qualidade da NBR 14.865/02 PCT R$ 4,20 R$ 6.300,00
VEROCOPO/BELLOCOPO

119

7202155434-1 - Sabão em pó caixa com no mínimo 800 g, composto de tensoativo aniônico,

tamponantes, coadjuvantes sinergista, branqueador óptico, enzimas, corantes essência, água e carga.

Contendo alquil benzeno sulfonato de sódio. UN R$ 7,00 R$ 5.250,00

GIRANDO O SOL

120

2011913-1 - Saboneteira com reservatório de 600 a 800 ml compacta, fabricada em polipropileno de

alta resistência mecânica de alto brilho, possui a versalidade de trabalhar com sabonete líquido,

espuma ou spray. UND R$ 23,99 R$ 5.397,75

BACH


