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Planalto - PR, 09 de Setembro de 2022.

De:

Anderson Delares - Secretário Municipal de Serviços Rodoviários;

Dione Júnior Helfer- Secretário Municipal de Cultura;

Angela Regina Garcia Caneppa - Secretária Municipal de Saúde;

Gilmar da Silva - Secretário Municipal de Esportes;

Leonir Bíanchi - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

Lizandra Cristina Boni - Secretária Municipal de Assistência Social;

Marcelo Felipe Schmitt - Secretário Municipal de Administração;

Marlise Diefembach - Secretária Municipal de Indústria Comércio e Turismo;

Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária Municipal de Educação;

Willian Fernando Kegler - Secretário Municipal de Agricultura.

Para: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal de Planalto

SOLKifTAÇAO: iSXíãÃ.
PROCESSO(»):ÍiM— /

Senhor Prefeito, ^

Pelo presente solicitamos a vossa excelência a competente autorização
objetivando a Aquisição de materiais de alimentação, higiene, limpeza e utensílios
para uso de todas as Secretarias do município de Planalto-PR, conforme segue
abaixo;

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "
ITEM UN OBJETO QTD VALOR

UNIT.

VALOR 1
TOTAL 1

01 UN AÇÚCAR CRISTAL pacote com 5 kg
contendo sacarose. originário do suco da
cana, livre de fermentação, isento de
matéria terrosa, de parasitas e detritos,

900 R$ 18,99 R$ 17.091,00
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02 PCTE

animais e vegetais, contendo

aproximadamente 99.2%de glicídíos.
CAFE - tipo: torrado e moldo, em ̂
homogêneo. Classificação:
obrigatoriamente superior. Classificação
de bebida: mole a dura, isento de gosto
rio e rio zona. Com no máximo 10% em
peso de grãos com defeitos pretos,
verdes e ou ardidos (PVA) e ausente de
grãos preto-verdes e fermentados. Tipos
de constituição: de 2 até 6 cob. A marca
deve possuir certificado do PQC -
programa de qualidade do café, da
ABIC, em plena validade, ou laudo de
avaliação do café, emitido por laboratório
especializado, com nota de qualidade
global mínima de 7,2 pontos na escala
sensorial do café e laudo de análise de

microscopia do café com registro e data
de fabricação e validade estampadas no
rótulo da embalagem. Nota de qualidade
global: nota de qualidade de no mínimo
7,2 pontos na escala de O a 10 para
qualidade global; características

microscópicas: tolerância para matérias
estranhas: até 60 em 25g, conforme
resolução RDC n° 14, de 28/03/2014, da
ANVISA. Embalagem: tipo alto vácuo ou
vácuo puro (tijolinho), duplamente
embalado, sendo a primeira embalagem
em caixa protetora de papel e a segunda
em embalagem a vácuo laminada, em
pacotes de 500 gramas, contendo data
de fabricação, validade e lote
estampados no rótulo da embalagem;
prazo de validade: no mínimo, 12 (doze)
meses a contar da data de fabricação. O
produto deverá estar em conformidade
com o estabelecido pela resolução RQC

144 R$ 18,99 R$ 27.345,60
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n° 277 - ANVISA, de 22/09/2005.
03 CX CAIXA DE CHÁ aromático, diversos

sabores, mínimo de 25 gramas,
contendo pelo menos 20 saches
embalados individualmente, com data de
fabricação e validade.

500 R$4.99 R$ 2.495,00

04 FRD ERVA MATE para chimarrão, fardo com
10 pacotes de 1 KG, produzida a partir
de ervas nativas, possuir um sabor
suave, sem adição de açúcar, moagem
fina preservando o calor.

200 R$ 125,90 R$ 25.180,00

05 PCTE PACOTE DE BALA, contendo no
mínimo, 500gr, sabor menta.

130 R$ 9,99 R$ 1.298,70

06 PCTE PACOTE DE BALA DURA, contendo no
mínimo 500gr, sabor café.

130 R$ 9,99 R$ 1.298,70

07 PCTE PACOTE DE BALA de 500gr sabor
iogurte. Ingredientes: Açúcar, Xarope de
Glicose, Gordura Vegetal Hidrogenada,
Acidulante Ácido Cítrico, Emulsificantes
Mono e Diglicerídeos de Ácidos Graxos
e Lecitina de Soja, Aromatizante e
Corante Artificial Vermelho 40.

130 R$ 9,99 R$ 1.298,70

08 PCTE LEITE EM PO 400G 500 R$ 9,80 R$4.900,00
TOTAL: R$ 80.907,70

,(V

ITEM UN OBJETO QTD VALOR

UNIT.

valor"]
TOTAL 1

01 PCTE ABSORVENTE HIGIÊNICO uso externo.
Absorvente higiênico íntimo, feminino,
descartável, de uso externo, tamanho e
espessura normal, com abas,
hipoalérgico, formato anatômico, com
absorção eficiente e bordas devidamente
acabadas, constituído por camada
protetora macia e impermeável, com
linhas adesivas, composição mínima:

500 R$ 4,75 R$ 2.375,00
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papel, celulose, polipropileno, adesívc
termoplástico. polietileno, pacote com nc
mínimo 08 unidades.

)

)

02 UN ÁGUA SANITÁRIA uso doméstico
embalagem plástica, resistente, tampe
com lacre p/ permitir uma boa vedação de
embalagem. Composição: hipoclorito de
sódio e água; teor de cloro ativo: 2,0% a
2,5% p/p, cor levemente amarelo-

esverdeada. na embalagem deverá
constar a data de fabricação, data de
validade do produto e registro na ANVISA
e demais dizeres obrigatórios, conforme
legislação vigente.
Embalagem contendo S.OOOmI

1.000

>

R$ 10,00 R$ 10.000,00

03 CX ÁLCOOL ETÍLICO, frasco Ilitro, com teor
alcoólico entre 95.96 GL, volume/volume
ou 92,6 a 93,8 a 15°C. INMETRO, caixa
com 12 unidades.

200 R$ 89,00 R$ 17.800,00

04 CX ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, em
camadas contínuas em forma de rolo

manta), providas de papel apropriado em
toda sua extensão. O algodão deverá
apresentar aspecto homogêneo e macio,
boa absorção, ausência de grumos ou
quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor
branca (no mínimo 80% de brancura).
Embalado em saco plástico individual.

100 R$ 23,99 R$ 2.399,00

05 UN

r

i

4

AMACIANTE DE ROUPA, aspecto físico
íquido viscoso, concentrado, perfumado
composição; sal de amônio, coadjuvante,
"ragrância, corante e água.
embalagem de 2 litros, com tampa abre e
echa de rosquear.
na embalagem deverá conter os dados de

dentificação, procedência, número do
ote, validade, modo de usar,
advertências e número de registro junto à

500 R$4,50 R$ 2.250,00
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ANVISA.

Semelhante à marca ipê.
06 UN APARELHO DE BARBEAR, com í

lâminas, cabo de plástico antideslizante.
! 500 R$4,98 R$ 2.490,00

07 UN AROMATIZADOR/NEUTRALI2ADOR DE
ODORES PARA AMBIENTE, em forms
de aerossol, fragráncia agradável, nãc
contendo clorofiuorcarbono-cfc

(inofensivo à camada de ozônio). Registro
no ministério da saúde. Embalagem
contendo o nome do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Embalagem: frasco com 400ml.

:  700 R$ 10,98 R$ 7.686,00

08 UN Bacia de plástico com capacidade para
8,65 litros

50 R$ 10,90 R$ 545,00

09 UN Bacia de plástico com capacidade para
14 litros

50 R$ 13,99 R$ 699,50

10 UN Bacia de plástico com capacidade para
25 litros

50 R$ 24,99 R$ 1.249,50

11 UN Bacia de plástico com capacidade para
35 litros

50 R$ 30,00 R$ 1.500,00

12 UN Bacia de plástico com capacidade para
40 litros

50 R$ 44,89 R$2.244,50

13 UN

(

BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados, reforço no
encaixe da alça, alça em aço 1010/20
zincado, capacidade para 15 litros. 0
material deverá ter etiqueta com a
dentificação, certificação Inmetro, marca
Io fabricante e capacidade.

130 R$ 15,80 R$ 2.054,00

14 UN

(

e

r

3ALDE DE PLÁSTICO, polietileno de alta
lensidade, alta resistência a impacto,
Daredes e fundos reforçados, reforço no
íncaixe da alça, alça em aço 1010/20
íincado, capacidade para 20 litros. O
naterial deverá ter etiqueta com a

130

1

R$ 24,99 R$ 3.248,70
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identificação, certificação Inmetro, mares
do fabricante e capacidade.

1

15 UN BALDE DE PLÁSTICO, polietiíeno de altc
densidade, alta resistência a impacto
paredes e fundos reforçados, reforço nc
encaixe da alça, alça em aço 1010/2C
zincado, capacidade para 30 litros. C
material deverá ter etiqueta com a
identificação, certificação Inmetro, marca
do fabricante e capacidade.

í  50

)

R$ 30,00 R$ 1.500,00

16 UN BOMBA PARA CHIMARRÃO, aço inox
com rosca, tamanho: grande. Com no

mínimo 25 cm de comprimento.

50 R$ 44.90 R$ 2.245,00

17 UN bota de SEGURANÇA: leve; com
cabedal em pvc (impermeável forrada em
malha 100% poliéster); cor branca;
modelo unissex; sem fechamento; cano
longo; solado em pvc reforçado
c/borracha nitrílica branca e

antiderrapante; solado injetado direto no
cabedal; palmilha de montagem em pvc;
sem palmilha higiênica; biqueira em pvc;
alma da bota em pvc; atendendo
exigência de segurança conforme
nbr12594. Tamanho 36 a 44.

80 R$ 84,99 R$ 6.799,20

18 UN BULE DE ALUMInIO 4,5 litros
Bule deve possuir cabo de Baquelite,
garantindo maior segurança durante o
manuseio.

Medidas (Aproximadas)
Altura (Sem Tampa): 17 cm
Diâmetro (Boca): 9,5 cm

Espessura: 1,00 mm

Dapacidade: 1,45 Litros

Sarantia de 3 meses contra defeito de
abricação.

15 R$ 49,50 R$ 742,50

19 UN í

(

^ERA TIPO LÍQUIDA. Aplicação pisos
cerâmicos, mármore e Paviflex cor

200 R$ 6,98 R$ 1.396,00

OG
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VERMELHA frasco de 750 ml. /

embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedêncie
número do lote validade e número de
registro no ministério da saúde.

]

i

1

20 UN CERA TIPO LÍQUIDA. Aplicação pisos
cerâmicos, mármore e Paviflex co

AMARELA frasco de 750 ml. A
embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedência
número do lote validade e número de

registro no ministério da saúde.

200 R$6,98 R$ 1.396,00

21 CX CERA TIPO PASTA 375G

Composição mínima: cera de polietileno,
parafina, cera microcristalina. solvente
salifáticos, emulsifícante, água, corantes,
conservantes, essência e óleo de pinho.
caixa cl 12 unidades. A embalagem
deverá conter externamente os dados de

dentíficação procedência, número do
ote, validade e número de registro no
ministério da saúde cor amarela .

10 R$ 168,00 R$ 1.680,00

22 CX CERA TIPO PASTA 375G Composição
mínima: cera de polietileno, parafina, cera
microcristalina, solvente salifáticos,
emulsificante, água, corantes,
conservantes, essência e óleo de pinho.
caixa cl 12 unidades. A embalagem
deve conter externamente os dados de

dentíficação procedência, número do
ote, validade e número de registro no
ministério da saúde cor vermelha.

10 R$ 168,00 R$ 1.680,00

23 UN

1

e

3ESTO PARA LIXO confeccionado em
Diástico, telado, formato cilíndrico, fundo
Diano, com tampa basculante, alta
"esistência, com identificação do produto
3 marca do fabricante, capacidade para 9
itros. 1

50 R$ 7,99 R$ 399,50
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24 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em
plástico, talado, formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta
resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para
20 litros

50 R$ 28,50 R$ 1.425,00

25 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em
plástico, talado, formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta
resistência, com Identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para
80 litros.

50 R$ 59,80 R$ 2.990,00

26 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em
plástico, talado, formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta
resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para
100 litros.

50 R$ 89,80 R$4.490,00

27 UN CHALEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS. A
chaleira possui cabo de Baquelite
garantindo maior segurança durante c
manuseio. Garantia de 3 meses contra
defeito de fabricação.

15 R$ 55,90 R$ 838,50

28 CX OPO DESCARTÁVEL, de polipropileno
com capacidade mínima de 180 ml

acondicionados em mangas/pacotes
cada manga/pacote deve conter 10C
cem) copos, peso mínimo 198 gramas,
as mangas não devem estar violadas e

deverão estar protegidas em caixa de
papelão resistente, deverá constar
impresso na manga a capacidade total do
copo, quantidade, e o peso mínimo de
cada copo, os copos devem conter
gravado de forma indelével; em relevo
marca ou identificação do fabricante,
símbolo de identificação do material para
reciclagem conforme nbr 13230,

150 R$ 141,25 R$21.187,50
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capacidade do copo, os copos deverão
estar em conformidade com nbr 14.865

nbr 13230 da ABNT. Acondiclonados em

caixas contendo 25 mangas/pacotes de
100 unidades.

29 CX COPO DESCARTÁVEL, de polipropileno
com capacidade mínima de 50 ml

acondiclonados em mangas/pacotes
Cada manga/pacote deve conter 10C

(cem) copos, peso mínimo 198 gramas
as mangas não devem estar violadas

deverão estar protegidas em caixa de
papelão resistente, deverá constar

impresso na manga a capacidade total do
copo, quantidade, e o peso mínimo de
cada copo, os copos devem conter
gravados de forma indelével: em relevo

marca ou identificação do fabricante

símbolo de identificação do material para
reciclagem conforme nbr 13230,
capacidade do copo, os copos deverão
estar em conformidade com nbr 14.865

nbr 13230 da ABNT. Acondiclonados em

caixas contendo 50 mangas/pacotes de
100 unidades.

50 R$ 130,00 R$6.500,00

30 UN REME DENTAL - com flúor embalagem
com 90 gr. com micropartículas de cálcio
ação bacteriana, registro no ministério da
saúde, embalagem deve conter a marca
do fabricante, peso liquido, data de
fabricação e prazo de validade, deve ser

aprovado pela abo - (associação
brasileira de odontologia)

300 R$ 3,99 R$ 1.197,00

31 UN '--UIA PARA CHIMARRÃO de porongo
com aprox. 16 cm altura - diversos

amanhos, lisa, sem borda e com pé.

30 R$ 25,00 R$ 750,00

32 CX CURATIVOS ADESIVOS transparentes
caixa com 40 unidades. Curativo estéril

500 R$ 7,99 R$ 3.995,00
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de espuma, constituído por uma camada
externa impermeável de filme de

poliuretano com barreira vira! e bacteriana

que controla a transmissão de vapor da
umidade proveniente do exsudato

absorvido pelo curativo e uma almofada

central com camadas absorventes. A

almofada central absorvente é composta
por uma camada de espuma de

poliuretano e uma camada em contato

com o leito da ferida de 100% fibras de

carboximetilcelulose com 1.2% de prata
iônica. Contém bordas de adesivo de

silicone. Indicado como curativo primário
ou secundário. Não gruda no ferimento;
Não deixa resíduos; Medidas

aproximadas da embalagem: Largura de
10 cm; profundidade 04 cm; peso 0,05 kg;
altura 10 cm.

33 UN DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO
GERAL - age de modo efetivo
removendo totalmente os diversos tipos
de sujidades e manchas. Composição
associação de tensoativos não iônicos e

catiônicos, agentes sequestrantes
agentes emulsionantes, corantes

essência lavanda/floral e veículo aquoso
Galão capacidade mínima de 5 litros
Diluição mínima: 1:20. Com registro na
lANVISA.

600 R$ 11,50 R$6.900,00

34 UN DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO:
Limpador ácido altamente concentrado
com alto poder de limpeza de sujidades e
ncrustações Inorgânicas em veículos em
geral. Limpeza, desincrustação e
conservação da veículo com

responsabilidade ambiental. Frascos
com 5 litros.

500 R$ 20,00 R$ 10.000,00

0010
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35 UN

36 UN

37 UN

DETERGENTE DESENGORDURANT
AMONIACAL. limpador para sujeira
pesada, com ação desengordurante com
enxágüe para pisos, com alto poder de
remoção de óleos e gorduras(fogões
coifas, suggar e outros) e, em ladrilhos e
outros pisos encerados ou outros

acabamentos, anula cheiro de gordura e
fritura. 'Ideal para limpeza pesada, faixa
de concentração para o uso: de 1.0 a
5.0% (de 10 a 50 ml por litro de água)
aspecto: líquido; ph 10,0 - 11,5
composição química: tensoativo aniônico

amônia, alcalinizante e sequestrante
princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato
de sódio (n° cas 25155 - 30 - 0) 4,0 -
7,0%. embalagem: bombona de 5 litros.

detergente MULTIUSO recomendado
Dara a limpeza geral na copa e cozinha,
remove com facilidade gorduras, animais
vegetais e minerais.

ação desengordurante, excelente

resultado em sujeiras de fácil remoção, o
produto já vem pronto para uso facilitando
o uso no dia-a-dia, com ph neutro e alto
poder de limpeza, excelente poder de
remoção de gorduras. Frascos de 5 litros.

DETERGENTE NEUTRO recomendado
Dara a limpeza geral na copa e cozinha
remove com facilidade gorduras animais
vegetais e minerais. ação
desengordurante, excelente resultado em
sujeiras de fácil remoção o produto já
vem pronto para uso facilitando o uso no

dia-a-dia, com ph neutro e alto poder de
impeza, excelente poder de remoção de
gorduras. Detergente de aspecto líquido
viscoso, indicado para lavagem de
ouças, talheres, copos e ute^ílios de

400

500

R$ 49,90 R$ 19.960,00

R$ 20,00

1000

R$ 10.000,00

R$ 15,00 R$ 15.000,00

0011
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cozinha em geral, embalado em Frasco

plástico transparente de 5 litros.
composição: componente ativo /
tensoativo aniônico (linear aíquilbenzeno
sulfonato de sódio) e glicerina;
coadjuvantes: conservantes,
sequestrante, espessantes. corantes,
fragrância e veículo, deve possuir n° de
notificação da anvisa/ms impresso no
rótulo, o produto deve possuir as
seguintes características: ph entre 6,5 e
7,5; viscosidade de 300 cp a 500 cp;
matéria ativa aniônica entre 8,0%
10,0%, baseado nas características do

produto referência ypê, da fabricante
química amparo Ltda., comprovadas por
audo técnico expedido por laboratório
idôneo registrado junto à ANVISA

38 UN

39 UN

DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA

- Material plástico abs, visor para
verificação do volume interno de papel
com chaves, para papel interfolha de 03
dobras (23 cm x 27cm) e 02 dobras
(23cm X 23cm), sistema que permite sair
apenas uma folha por vez, acompanha
parafusos e buchas para fixação.

DISPENSADOR PARA sabonete líquido.
Sistema que aceita reservatório para
abastecer, manuseio pratico e de fácil
Instalação.

Especificações: Abertura Inteligente
segura acompanha reservatório de 800

ml. Processo de produção por injeção
:ermoplástica

Cor: Branco

Peso aproximado: 0,300 g
VIedidas aproximadas

Largura x Altura x Comprimento: 10,5 x
25,5x11.

30

40

R$ 39,90

R$ 45,00

R$ 1.197,00

R$ 1.800,00
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40 UN ESCOVA PARA LIMPEZA, oval. use
geral, base em polipropileno, resistente
medindo no mínimo 12 cm de

comprimento e cerdas de nylon medíndc
no mínimo 1,0 cm de altura.

) 200

j

)

R$2,90 R$ 580,00

41 UN ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE
Material: cabo e base em polipropileno
cerdas em nylon sintético ou
polipropileno. Cerdas: comprimentc
mínimo (saliente) de 12cm e espessura
média de 0,60mm, com fixação firme e
resistente ao cabo. Cabo: altura 18cm
para uso de limpeza de vaso sanitário.

100 R$ 9,20 R$ 920,00

42 UN ESPONJA DE AÇO inoxidável de longa
duração. 10 gramas.

400 R$ 3,15 R$ 1.260,00

43 PCTE ESPONJA DE LÃ AÇO - material lã de
aço carbono, formato retangular, textura
macia, isenta de sinais de oxidação,
comprimento mínimo 9 cm, largura
mínima 4cm, peso líquido mínimo 42 g -
aplicação utensílios e limpeza em geral,
embalagem com 8 unidades.

1000 R$ 2,29 R$ 2.290,00

44 PCTE ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE
(fibra e espuma), formato retangular,
medindo 110x75x23 mm, abrasividade
média. Composição: espuma de
poliuretano com bactericida, fibra sintética
com abrasivo. Pacote com 3 unidades.
0 produto deve possuir características de

desempenho e durabilidade iguais ou
superiores ao produto da marca scotch-
crite, fabricante 3m comprovado por
audo expedido por laboratório habilitado.

2600 R$ 2,80 R$ 7.280,00

45 UN

(

30AD0R DE CAFÉ - características:
anela 100% algodão, cabo isolado, 15
3m de diâmetro, e 22 cm de

profundidade.

300 R$Z,99 =í$ 1.197,00

0013



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

46 UN FLANELA PARA LIMPEZA, material
algodão, dimensões: 40cmx60cm, corr
bainha. Cores diversas.

300 R$4,50 R$ 1.350,00

47 CX FÓSFORO DE MADEIRA; apresentada
na forma de palito; caixa com 200 palitos
tamanho extralongo, mínimo lOcm

comprimento; embalado em material que
garanta a integridade do produto; com

certificação compulsória Inmetro.

150 R$ 3,99 R$ 598,50

48 UN GARRAFA TÉRMICA feita em
polluretano, com abertura superior grade
e bico dispensador inferior com válvula de

rosquear. capacidade de 4 litros, diâmetro
de 23cm, altura de 24cm e peso de 0,9kg,
largura do bocal 7cm cor azul.

30 R$ 32,13 R$ 963,90

49 UN GARRAFA TÉRMICA 3,5 LITROS feita
em poliuretano, com abertura superior
grade e bico dispensador inferior com
válvula de rosquear.

30 R$ 79,90 R$2.397,00

50 UN GARRAFA TÉRMICA INOX LÚMINA:
garrafa térmica, cromada, de alta
resistência, com formato cilíndrico, com
tampa de pressão, capacidade de

aproximadamente 1,8 litro, com alça para
transporte, ampola de vidro e sistema

anti-pingos. conteúdo e dimensões
cxixa): 15,2x13,5x36,7cm. mais

informações: - conservação térmica de
íquldos frios e quentes. - sistema de
bomba exclusivo, jato forte e preciso, não
deixa manchas, conservação térmica de,
no mínimo, 6 horas.

50 R$ 73,99 R$ 3.699,50

51 PCTE GUARDANAPO, papel absorvente, folha
dupla de alta qualidade, na cor branca, 4
dobras, dimensões mínimas 24x22 cm,
100% fibras naturais, embalagem: pacote
com 50 unidades, com dados do

Fabricante, data de fabricação e pPgzo de

400 R$ 1,45 R$ 580,00

AUcy«-—•
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validade.

52 CX HASTES/BASTONETES DE ALGODÃC
100% PURO, COM HASTES PLÁSTICAS
FLEXÍVEIS inquebráveis, com pontas de
algodão que não soltem fiapos e sus
base contenha ranhuras que permitarr
uma fixação segura e higiênica.

) 500
,

\

R$ 3,50 R$ 1.750,00

53 UN INSETICIDA aerossol, inseticida
doméstico; aerossol (mata moscas
pernilongos. mosquito da dengue e suas
larvas); composto de d-aletrina 0,1%
permetrina 0,2%; tetrametrina 0,2%
solvente alinfatico; propelente
(propano/butano), sem cfc; principio ativo
d-aletrina; princípio ativo transflutrina;
embalado em frasco metálico com 400
ml. Dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade e registro ou
notificação no ministério da saúde.

300 R$ 9,98 R$ 2.994,00

54 UN ISQUEIRO DESCARTÁVEL a gás para
3000 chamas, fabricado dentro das
normas Nbriso 9994: 1999.

100 R$4,99 R$ 499,00

55 CX LENÇO DE PAPEL

Caixa com 100 Lenços.
Tipo de folha: dupla

Composição: polpa de celulose.

400 R$ 7,99 R$ 3.196,00

56 UN LIMPA CARPETE E TAPETE com 500ml,
produto especial para limpeza de
carpetes e tapetes. Além de limpar,
amaciar, perfumar e traz vida as cores.

Promove uma incrível remoção de
manchas difíceis, como ovo, amora,
morango e uva.

100 R$ 11,00 R$ 1.100,00

57 UN

t

LIMPA VIDRO - limpa vidro, tipo líquido.
Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500
ml. Embalagem certificada pelo Inmetro,
abricante deverá ter laudos ou fichas

200 ^$5,10 R$ 1.020,00
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técnicas de especificação do produto
ficha de informações sobre a segurançg
de produtos químicos, registros ol
notificações da legislação vigente nc
ministério da saúde e ANVISA pars
produtos e embalagens. Data de
fabricação, nome e registro do química
responsável com CRQ, razão social

endereço e CNPJ do fabricante deverão

constar visivelmente na embalagem.

i

58 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 15 litros com tampa e pedal formato
cilíndrico.

30 R$ 24,50 R$ 735,00

59 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 30 litros com tampa e pedal formato
cilíndrico.

40 R$ 39,80 R$ 1.592,00

60 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 60 litros com tampa.

30 R$ 75,00 R$ 2.250,00

61 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 9 litros com tampa e pedal formato

cilíndricos.

30 R$ 25,00 R$ 750,00

62 UN LIXEIRA, material polietileno, capacidade
80 litros, com tampa, formato cilíndrico.

30 R$ 99,80 R$ 2.994,00

63 UN -USTRA MÓVEIS - frascos de 200 ml
fragrância lavanda.

100 R$ 6,90 R$ 690,00

64 UN -UVAS PARA LIMPEZA em borracha de

átex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. Deverá

astar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. Embalagem plástica
contendo 1 par. deve possuir n° de ca
mpresso e válido. Tamanho grande, (g),

1000 R$4,50 R$4.500,00
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85 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

látex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes á ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. Deverá

estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. Embalagem plástica
contendo 1 par. deve possuir n° de ca
impresso e válido. Tamanho médio(m).

1000 R$4,50 R$4.500,00

66 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

látex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. deverá

estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. embalagem plástica
contendo 1 par. deve possuir n° de CA
impresso e válido.

Tamanho pequeno{p).

1000 R$4.50 R$4.500,00

67 CX -UVA DE SEGURANÇA para proteção
das mãos. Vinil SEM PÓ/AMIDO

Fabricada em resina de PVC incolor.
senta de pó. Ambidestra. Aprovadas pelo
Ministério do Trabalho Atòxica

epirogênica. Descartável e de uso único,
aixa com 100 unidades

30 R$ 30,00 R$ 900,00

68 POTE MAFTALINA (BOLAS): aspecto físico
esferas brancas, de odor característico,
peso molecular 128, 17, fórmula química
c10h8, grau de pureza em torno de 95
número de referência química CAS 91-
20-3. pacote com 50 gr.
embalagem com 30 unidades 50g'

1000 R$ 1,99 R$ 1.990,00
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69 UN PÁ PARA LIXO. em chapa de aço ou
alumínio com cabo grande.
Material cabo; madeira. Comprimento
cabo: de até 80 cm. Características

adicionais: com cabo perfeitamente reto
lixado ou plastificado.

100 R$ 12,50 R$ 1.250,00

70 cx PALITO DE DENTE de madeira; no
formato roliço e pontiagudo; medindo
65x2,Omm; embalagem paliteiro de
papelão c/100 unidades.

500 R$ 0,72 R$ 360,00

71 UN PANO DE PRATO LISO COR BRANCA

material 100% algodão, alvejado, com
bordas com acabamento com barra, alta
absorção, dimensões aproximadas
comprimento 65 cm. largura 45 cm.

500 R$ 3,99 R$ 1.995,00

72 UN PAPEL ALUMÍNIO em rolo medindo 45
cm de largura e 7,5 metros de

comprimento, espessura de 0,11 micron
embalado em caixa de papelão, sem
■uros e sinais de oxidação. Acondicionado,
conforme a praxe do fabricante de forma

garantir a higiene e integridade do,
produto até seu uso, embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência e quantidade.

100 R$ 7,44 R$ 744,00

73 FRD PAPEL HIGIÊNICO DE BOÁ
QUALIDADE - folha simples, classe 01
Fragráncia neutra, na cor branca, alvura
30 maior que 80%, índice de maciez
menor que 6 nm/g, resistência a tração
ponderada igual ou maior que 90 n/m
quantidade de furos menor que 100
mm2/m2. quantidade de pintas menoq
que 200 mm2/m2, tempo de absorção de
água menor que 6 s, conforme norma
ABNT nbr 15464-1 e 15134
características complementares: matéria
3ríma 100% fibra vegetal, compríAqento

500 R$ 55,00 R$ 27.500,00
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do rolo 30rn - com tolerância de 2%, com

largura de 10 cm - com tolerância de 2%

diâmetro no máximo 11,7 cm. largura do
tubete lOcm - com tolerância de 2%

diâmetro interno maior que 4 cm, formato
gofrado, picotado, rotulagem contendo: c/
identificação da classe, marca
quantidade de rolos, aroma, metragem do
papel, nome do fabricante e fantasia

CNPJ. e-mail, telefone do sac

embalagem com boa visibilidade do

produto.

Pacote com no mínimo 4 rolos - fardo
com no mínimo 16 pacotes.

74 FRD PAPEL HIGIÊNICO, neutro, folha dupla
em rolo, com dimensões lOcm (largura) x
30m (comprimento) com variação em ate
+/- 2% (dois por cento), 100% fibras
celulósicas, não reciclado, isento de
partículas lenhosas. metálicas
ragmentos plásticos ou outras

substâncias nocivas a saúde, grafado
(com relevo), crepado (com elasticidade)
na cor branca, macio, alta absorção,
solúvel em água, sem odor.
embalagem contendo informações sobre
o produto e o fabricante, sendo todos os

dizeres em língua portuguesa (brasil),
critérios de conferência e inspeção no
recebimento: visual, por cheiro, tato
medição.

Pacote com no mínimo 4 rolos - fardo

com no mínimo 16 pacotes.

500 R$ 74,80 R$ 37.400.00

75 FRD PAPEL. TOALHA, em bobina, cor branca,
argura mínima 20cm. comprimento
mínimo lOOm, com variação em ate - 2%
menos dois por cento), sem odor. textura
com relevo sensível ao tato (gofrado),
00% fibras celulósicas virgem. \ não

500 R$ 59,80 R$29.900,00
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reciclado. Embalagem: contendo
informações sobre o produto e o
fabricante, sendo todos os dizeres em

língua portuguesa (Brasil). Critérios de
conferência e inspeção no recebimento
visual, por cheiro, tato e medição.
Cada fardo com 12 pacotes contendo 02
unidades.

76 UN PEDRA SANITÁRIA para uso em vaso
sanitário, higienizante, poder bactericida

Arredondada com suporte. Aroma: floral
eucalipto, lavanda ou jasmim
Consistência: sólida. Composição
paradiclorobenzeno. Essência e corante

Peso: 35g. Variação: +/-10% do peso
Uso: vaso sanitário.

5000 R$ 1,48 R$ 7.400,00

77 KIT PILHA ALCALINA MÉDIA C, para uso
geral e diário. A pilha alcalina possui
potência confiável e prolongada. Sua
química e seu design aperfeiçoados
garantem o melhor desempenho em

equipamentos de uso geral, além de
proporcionar uma vantajosa relação
custo-benefício, em comparação a outras
Dilhas alcalinas e às pilhas comuns de
zinco-carbono.

KIT COM 2 UNIDADES CADA

50 R$ 5,99 R$ 299,50

78 Kl" '=*ILHA AA Características: pilha alcalina
aa; kit com 4 unidades; qualidade
superior; maior durabilidade; melhor
eficiência na condução da corrente
elétrica; ideal para controles, agendas
eletrônicas, brinquedos, projetos, etc.
Especificações:

marca :fíex;modelo:fxaak4;tensão:1,5v;tipo
:alcalina;tamanho:aa; dimensões (cxd)
50x14mm;

100 R$ 8,99 R$ 899,00
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79 KIT

80 UN

peso: 100g.

PILHA AAA PALITO - bateria 9 volts
alcalina alkaline. Característica do
produto químico sistema: dióxido de

alcalino zinco / manganês (zn /
mno2)designação: ansi 1604a. iec
6lr6voltagem nominal:9v
temperatura alcance: -20 ° c a 54 ° c (-4
f a 130 ° f)peso: 45 gramas volume: 22,
cm3

erminais: snap prazo de validade: 5 anos
85% da capacidade)metais pesados
conteúdo: não adicionou mercúrio
cádmio ou chumbo.

KIT COM 4 UNIDADES CADA.

°ILHA (BATERIA) - bateria 9 volts
alcalina alcaline. Característica do
sroduto químico sistema: dióxido de

alcalino-zinco / manganês (zn /
mno2)designação: ansi 1604a, iec 6lr6
voltagem nominal: 9v
emperatura alcance: -20 c a 54 c (-4 '
a 130 ° f).Peso; 45 gramas. Volume

22,8 cm3. Terminais; snap. Prazo de
validade: 5 anos (85% da capacidade),
metais pesados conteúdo: não adicionou

mercúrio, cádmio ou chumbo

200

50

R$ 8,99 R$ 1.798,00

R$21,49 R$ 1.074,50

81 PCTE RENDEDOR DE ROUPA, formato
retangular, de madeira, medindo 8cm
zmbalado em pacote plástico contendo
12 unidades

200 R$ 2,80 R$ 560,00

82 UN QUEROSENE, composição solvente,
derivado do petróleo, tipo hidrocarboneto,
isento de benzeno, para uso de limpeza
em geral, em embalagem plástica de 1
itro.

180 R$ 13,00 R$ 2.340,00

83 UN RODO COM CABO DE MADEI
plastificado, com rosca, medindo

R$ 15,75 R$ 2.362,50
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mínimo 1,20 cm de comprimento suporte
de madeira medindo aproximadamente
80 cm com borracha dupla. Utilizaçãc
piso ou qualquer superfície lisa corr
reforço.

a

X

)

1

84 UN RODO COM ESPUMA DE ALTA
DENSIDADE, ideal para passar cera e
lavar pequenas áreas como pisos e
paredes. Comprimento de 55 cm e

acompanha cabo com 120 cm. Com

cantos arredondados.

^  150 R$ 22,80 R$ 3.420,00

85 UN RODO DE ESPUMA com cabo utilizado
para limpeza de azulejos, pisos rústicos,
paredes, forros em alvenaria. Espuma
com alta resistência. Base em madeira

com espuma grampeada largura:40 cm,

densidade da espuma ; média

200 R$ 15,50 R$ 3.100,00

86 UN RODO PARA PISO, com borracha de
e.v.a, base em madeira com 100 cm de

comprimento, cabo em madeira revestido
em plástico, rosqueável, com 120 cm de

comprimento, podendo ter variação
dimensional de

+/- 5 %. as borrachas deverão ultrapassar
a base em no mínimo 1 cm.

200 R$ 13,80 R$2.760,00

87 UN RODO PARA PISO, com borracha de
e.v.a, base em madeira com 55 cm de

comprimento, cabo em madeira revestido
em plástico, rosqueável, com 120 cm de

comprimento, podendo ter variação
dimensional de +/- 5 %. as borrachas
deverão ultrapassar a base em no mínimo
1 cm.

200 R$ 16,80 R$ 3.360,00

88 PCTE

(

e

SABÃO EM BARRA, de glicerina 200 g
ia cor azul embalado em saco plástico,
5b 56/54 da ABNT contendo 05 unidades.
3  embalagem deverá conter

3xternamente os dados de identificação,

300 R$ 11,00 R$ 3.300,00
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procedência, número do lote, validade
número do registro no ministério da
saúde.

89 UN SABÃO EM PÓ indicado para lavagem de
roupa branca e colorida, com tensoativo

biodegradável e triplação. Embalado em
recipiente com 1 kg, com sistema prático
para fechamento após o uso
composição: alcalinizantes

sequestrantes. branqueadores ópticos
componente ativo linear alquilbenzeno
sulfonato de sódio em concentração entre
10% e 20%, coadjuvantes, enzimas em

concentração de 1%, corante, fragrância
carga e água. Deverá constar na

embalagem os dados do fabricante

nstruções e precauções de uso, código
de barra, n° do registro do produto junto a
ANVISA. As características de

composição. Devem ser iguais ou
superiores às do produto referência: orno
multiação, fabricante Unilever. As

características referidas deverão ser

comprovadas por laudo expedido por
aboratório de idoneidade reconhecida

cadastrado junto á ANVISA.

1000 R$ 10,00 R$ 10.000,00

90 UN SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO
sabonete antisséptico para higiene das,
mãos. Limpeza e assepsia das mãos com
eficácia contra um amplo espectro de
micro-organismos

staphylococcusaureaus, escherichia coli

pseudomonasaeruginosa, e salmonela
choleraesuis). Faixa de concentração
3ara o uso: puro. Aspecto: líquido
viscoso; ph 6,0 - 8,0; composição
química: tensoativoaniônico, tensoativo
não iònico, tensoativoanfótero e agente
bactehcída; princípio ativo: triclosan

400 R$ 35,00 R$ 14.000,00
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91 UN

92 ROLO

93 ROLO

94 ROLO

cas 3380-34-5) 0,3 - 0,5%. Embalagem
com 5 litros.

SABONETE - em tablete, uso adulto, de
fragrância suave. O sabonete deve

possuir grande poder espumante, ser

cremoso o suficiente para não,

desenvolver rachaduras ao longo do
tempo de sua utilização, formar o mínimo
de massa gelatinosa que leva ao seu

amolecimento precoce e não causar

irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote
com 01 unidade de 90 g. a embalagem
deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, número do
lote, validade e número de registro no
ministério da saúde.

SACO DE LIXO AZUL, não transparente,
capacidade de 100 litros, medindo 75 cm

largura) x 1,05 cm (altura mínima).
Fabricados com resinas termoplásticas de
alta resistência, compatível com a sua
capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado
em rolo com 25 unidades.

SACO DE LIXO AZUL, não transparente,
capacidade de 15 litros, medindo 39 cm
largura) x 58 cm (altura mínima),
ábricados com resinas termoplásticas de
alta resistência, compatível com a sua
capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da abnt.

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado
em rolo com 50 unidades.

SACO DE LIXO /VZUL, não transparente,
capacidade de 30 litros, medindo 59 (cm

200

1500

1500

1500

R$ 2,00

R$ 10,99

R$ 10,99

R$ 10,99

R$ 400,00

R$ 16.485,00

R$ 16.485,00

R$ 16.485,00



.iiHli./

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

(largura) x 62 cm (altura mínima^
fabricados com resinas termoplásticas de
alta resistência, compatível com a sus

capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT
nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado
em rolo com 50 unidades.

,

95 ROLOSACO DE LIXO AZUL, não transparente,
capacidade de 50 litros, medindo 63 cm

(largura) x 80 cm (altura mínima),
fabricados com resinas termoplásticas de
alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.
nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado
em rolo com 50 unidades.

1500 R$ 10,99 R$ 16.485,00

96 POTE SACO PLÁSTICO PARA LIXO
NFECTANTE, 60 litros. 10 micras, cor
branca, jeitoso em polipropileno contendo
0 símbolo de substância infectante em

vermelho. Pacotes com 10 unidades.

2000 R$ 5,50 R$ 11.000,00

97 ROLOSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
^ARA FREEZER. Material: polietileno.
Capacidade: 2 kg. Rolo com 100
unidades.

50 R$ 3,71 R$185.50

98 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
^ARA FREEZER. Material: polietileno.
Capacidade: 3 kg. Rolo com 100
unidades.

80 R$ 4,28 R$ 342,40

99 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
^ARA FREEZER. Material: polietileno.
Sapacidade: 5 kg. Rolo com 100
unidades.

80 R$ 6,32 R$ 505,60

100 ROLO.SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
^ARA FREEZER. Material: polietileno.
Sapacidade: 7 kg. Medidas aproximadas

120 R$ 7,75 R$ 930,00
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35x50cm. Rolo com 100 unidades.

101 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE
capacidade de 1 kg fardo com 50C
unidades.

:  100 R$ 25,00 R$2.500,00

102 FRD SACOLAt PLÁSTICA TRANSPARENTE
capacidade de 2 kg fardo com 50
unidades .

200 R$ 35,00 R$ 7.000,00

103 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE
capacidade de 7 kg fardo com 50
unidades

50 R$ 45.00 R$ 2.250,00

104 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE
capacidade de 10 kg fardo com 500
unidades

50 R$ 55,00 R$2.750,00

105 UN SAPONÁCEO CREMOSO, composição
tensoativos aniônico e não-aniônico,
espessante. aplicação limpeza pisos,
paredes e louças, características
adicionais componente ativo
biodegradável linear alquibenzeno,
aspecto físico cremoso, embalado em

rasco de 250 ml. A embalagem deverá
conter externamente os dados de

identificação, procedência, número do
ote, validade e número de registro no
ministério da saúde.

1000 R$ 3.99 R$ 3.990,00

106 FRD SACO DE PAPEL MONOLÚCIDO. TIPO
PIPOCA, tamanho 2, branco 100%
celulose, fardo com 500 unidades

amanho fechado aproximado
' 5,5cm/8cm.

100 R$ 49,00 R$4.900,00

107 UN

(

1

í

SHAMPOO - em embalagem de 480 ml,
fórmula suave que não irrita os olhos,
contem ph neutro, com glicerina
Droporciona brilho e macies natural dos
:abelos, testados dermatologicamente
ormulado de maneira a minimizar o
possível surgimento de alergia,
-ragrância neutra, podendo ser utilizad^

80 R$ 9,50 R$ 760,00
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108 UN

diariamente em todos os tipos de cabelo.

SUPER COLA DE FIXAÇÃO
INSTANTÂNEA, o adesivo super cola
recomendado para adesões que
necessitam de alta velocidade

excelente resistência. É um

monocomponente a base de cianoacrilato

e não requer mistura, o processo de cura
inicia-se quando o adesivo entra em

contato com a umidade.

Ideal para adesão em borrachas

plásticos e metais, aderindo também aos

demais substratos com alta performance.
Unidade com 2g.

500 R$ 5,99 R$ 2.995,00

109 UN TOALHA DE BANHO FELPUDA

TAMANHO ADULTO-

Composição do tecido 100% algodão
com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc
0,70x1,40) m; gramatura entre 301 €
400 mg/m^, com barra nos quatro lados.
Resistente a processo de lavagem
industrial: embalada individualmente
diversas cores

600 R$ 25,00 R$ 15.000,00

110 UN TOALHA PARA ROSTO FELPUDA

TAMANHO ADULTO;
Composição do tecido 100% algodão;
com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc)
0,45x0,70) m; com barra nos quatro
ados. Resistente a processo de lavagem
industrial; embalada individualmente,

diversas cores.

600 R$ 12,98 R$ 7.788,00

111 CX LENÇO UMEDECIDO - material nâo

ecido, dimensões cerca de 15 x 20 cm,
componentes c/ emoliente, isento de,
álcool, característica adicional
lipoalérgico, tipo uso descartável, uso
infantil, embalagem com 48 lenços.

1000 R$ 7,99 R$7.990,00

\)í)a\U'
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112 PCTE TOUCA DESCARTÁVEL - confeccionadc
em tecido não tecido (tnt) micrc
perfurada, com elástico nas

extremidades; redonda e anatômica, co
branca, tamanho único; pacotes com 10C
toucas.

1  100

)

R$25,00 R$2.500,00

113 UN VASSOURA DE NYLON - com cerdas

macias, cepo plástico de 22 cm, cerdas
de 22 cm, cerdas de 11,5 cm com

plumagem nas pontas, com cabo
rosqueado de madeira plastificada, para
limpeza em geral, tipo doméstica.

200 R$ 9,98 R$ 1.996,00

114 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL - com

60cm, cepa em palha, com cerdas de
palha, tipo 5 fios e amarração com arame,
cabo de madeira, lixado e perfeitamente
reto, cabo com no mínimo 1,20m, para
limpeza em geral.

400 R$ 24,39 R$ 9.756,00

115 UN VASSOURA METALICA FIXA - com cabo
de madeira, 22 dentes. Indicada para
recolher grama e folhas, tanto para
gramados, como para superfícies duras
como ruas e calçadas.

50 R$ 30.00 R$ 1.500,00

116 UN zSCOVA PARA UNHAS — cerdas

macias, limpeza eficiente, cabo de
Diástico. Semelhante a escova Condor.

200 R$4,10 R$ 820,00

117 UN BACIA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE
5,2L.

Com bico direcionador de água e escala
medidora de volume.

^ega anatômica e segura.

Dimensões por peça: 34X119mm

30 R$ 12,50 R$ 375,00

118 UN SACOS PARA LIXO de 100L com

espessura de 0,12 micras ou 60 micras.

Reforçado. ^

5.000 R$ 2,50 R$ 12.500,00

lv>r
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119 UN

120 UN

121 UN

122 UN

123 UN

124 UN

LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA
DE ACIONAMENTO NO PEDAL

resistente, com proteção contra raios
solares uv, capacidade: 501 dimensões
aproximadas: comprimento: 46.7 cm

largura 35 cm x altura 59cm Lixeiras 50L

com pedal e tampa em plástico rígido;
Lixeira 50 litros com pedal metálico
fabricada em polietileno de alta densidade
com tratamento em UV. Pedal fabricado

em tarugo de ferro maciço galvanizado e
chapa xadrez galvanizada. Dobradiça
traseira fixada em suporte reforçado
preso á lixeira por 04 parafusos. Chapa
da dobradiça arrebitada na tampa.
Medida Externa aproximada de

71,0x44,5x37,0(alt. x lar x prof.) Medida
nterna aproximada ;60,0x39,0x24,0 (alt. x
ar X prof.) Tolerância das medidas +/-

10%. Capacidade mínima: 50 litros.

PORTA FILTRO PARA CAFÉ n° 103,
material plástico.

BACIA DE PLÁSTICO, capacidade 27,5L.

Com bico direcionador de água e escala
medidora de volume. Pega anatômica e
segura. Dimensões por peça:
556X221 mm

JARRA plástica com tampa, alça.
Capacidade 4,0 litros. Dimensões: 230 x
160 X 280 mm

BALDE PLÁSTICO COM TAMPA E

ALÇA. Capacidade 10 litros.

ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO -

Concentração de 70° INPM (70% em
peso), 1000 ml, incolor, indicado como

antisséptico tópico e desinfecção de
superfícies fixas. Embalado em frasco

15

10

05

20

50

300

R$ 135,00

R$ 6,00

R$ 34,99

R$ 16,99

R$ 15,00

R$ 8,99

R$ 2.025,00

R$ 60,00

R$ 174,95

R$ 339,80

R$ 750,00

R$2.697,00

'Vv<y\(Lv
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plástico resistente. Uso hospitalar. Use
hospitalar. Deve apresentar a FISG
(Ficha de Informações de segurança de
produtos químicos). Registro na ANVISA.

)

125 UN Filtro para coar café cx com 30 unidades

n° 103

100 R$4,99 R$ 499,00

126 UN Álcool etílico 70% em gel frasco 500 ml 1000 R$ 7,99 R$ 7.990,00

127 cx MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA, com
elástico, caixa com 50 unidades Tamanho

único Estrutura, material e cor:

1® camada: polipropileno não tecido cor
branca - (camada externa)

2^ camada: papel filtro melt blown (BFE:
^95%) - (camada do meio)

3^ camada: polipropileno não tecido cor
branca - (camada interna)

Dimensões aproximadas do produto:
9,5cm(l) X 17,5cm(a)

Registro da Anvisa.

500 R$25,00 R$ 12.500,00

128 FRD SACO DE GELADINHO com 1000

unidades, medindo 4cm x 23cm.
100 R$ 12,00 R$ 1.200,00

129 UN COADOR PARA CAFÉ DE PANO
GRANDE, com cabo de madeira, flanela
100% algodão, medindas mínimas 25cm

de diâmetro e 30cm de comprimento.

100 R$ 5,99 R$ 599,00

130 UN SHAMPOO INFANTIL, capacidade
mínima de 200ml, fragrância suave, não
rríta os olhos, fórmula hipoalergénica Ph
balanceado, não conter corante.

200 R$ 13,89 R$ 2.778,00

131 UN REFIL cestoETE LIQUIDO 500ml para
ilispenser, fragrância erva doce.

300 R$ 6,95 R$2.085,00
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132 UN BORRIFADOR, com válvula Spra\
capacidade mínima de 500ml, frasco idea
para álcool e água de passar. Válvula
gatilho com função de Jato e Spray, basta
alterar na ponta da válvula.

f  100 R$ 9,75 R$ 975,00

133 MT FRALDA DE PANO, medindo 60cm >
60cm, tecido 100% algodão.

100 R$6,99 R$ 699,00

134 UN FACA Talher, contendo no mínimo as
seguintes especificações: Faca em Inox
com medida mínima de 19.2 XI. 9 cm;
Pode ser levado ao micro ondas e

máquina de lavar louças.

200 R$ 3,99 R$ 798,00

135 UN GARFO Talher, contendo no mínimo as

seguintes especificações: Garfo em Inox
Com Medida Mínima de 18.5 X 2.5cm;
Pode ser levado ao micro ondas e
máquina de lavar louças.

200 R$ 3,50 R$ 700,00

136 UN COLHER Talher, contendo no mínimo as
seguintes especificações: Colher de sopa
em Inox com medida mínima 19 X 4.3 cm.

200 R$ 3,50 R$ 700,00

137 UN TÁBUA DE CORTE DE POLIETILENO:
Placa de polietileno liso, atóxico, de alta
qualidade e em conformidade as normas

sanitária da ANVISA. Produto ideal para
Dreparo de alimentos. Dimensões

aproximadas (comprimento x largura x
aspessura): 50mm x 30mm.

50 R$ 24,06 R$ 1.203,00

TOTAL: F 602.954,05

O valor total máximo da presente aquisição é de R$ 683.861,75 (Seiscentos
e oitenta e três mil e oitocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco
centavos).

0030031
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Atenciosamente,

j

!  AnaersonjAelares

Secretário Municipal de Serviços Rodoviários

one^nior He

Secretá nictoal de Cultura

Angela Règit^Gá(^o^a^(v^i^eppa
■/iVKjcipal

ar da\Btlva

Secretário Muni porres

Le0rtfr blanci
Secretário NJunicipal de Qbras^ Sejylços Urbanos

2) O/V
-izáiidra Cristina Boni

Secretári^ Municipal de Assistência Social

/  / ■
L/ Marcelo Felipe

Secretário Muríicipal de Administração
)e Schmitt

Marli^Diefembach
Secretária Municipal de Indústria Comércio e Turismo

Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária Municipal de Educação

Willian Fernando Kegler
Secretário Municipal de Agricultura
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Administração, Secretária Municipal de Indústria Comércio
e Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Agricultura,
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Serviços
Rodoviários, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Esportes.

2. OBJETO

2.1. Aquisição de materiais de alimentação, higiene, limpeza e utensílios para uso de
todas as Secretarias do município de Planalto-PR, para aquisição parcelada, durante
a vigência do contrato, conforme necessidade destas Secretarias. Observadas as

características e demais condições, especificações, valores e quantidades, definidas no
edital e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Marcelo Felipe Schmitt, Marlise Diefembach, Marli Salete Dickel de Lima, Willian
Fernando Kegler, Leonir Bianchi, Anderson Delares, Angela Regina Garcia Caneppa,
Lizandra Cristina Boni, Dione Júnior Helfer e Gilmar da Silva.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1. Justifica-se o presente certame para a aquisição de materiais de consumo, higiene
e limpeza para atender as necessidades das Secretarias deste Município de Planalto
PR;

4.2. A aquisição dos gêneros alimentícios se faz necessária para propiciar a
infraestrutura adequada às unidades de atendimento, de maneira que estas
desempenham suas funções administrativas ou operacionais de forma a atender o
princípio da eficiência e qualidade à população em geral;
4.3. Faz-se necessário adotar esta aquisição, com o intuito de oferecer aos visitantes
condições adequadas de receptividade. Para tanto, é preciso adquirir materiais de copa
e cozinha para o preparo de café, chás, chimarrão, consumo de água, balas, sendo uma
questão cultural e regionalista o consumo de referidos itens;
4.4. A aquisição de materiais de higiene pessoal visa suprir o estoque nos
Almoxarifados, bem como atender às demandas das s^retarias"
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4.5. Os materiais de limpeza e higiene são necessários para propiciar a limpeza e
higienização de ambientes devido ao fluxo constante de pessoas, garantindo assim a
salubridade adequada para o atendimento ao público e o trabalho dos servidores
diariamente:

4.6. A presente licitação se dará baseada na Lei Municipal 2.649 de 8 de março de 2022,
artigo 25, em que a concorrência é aberta, todavia dá-se preferência para empresas
locais e regionais objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social.
4.7. Os valores pesquisados no Banco de Preços e Ata da Licitação antiga deste
munícipio, foram desconsiderados devido alguns valores estarem fora do valor real de
mercado.

4.8. O valor estimado foi apurado a partir do menor valor dos orçamentos apresentados,
obtidos entre empresas distintas, Banco de Preço e Ata de Sessão Pública do Pregão
Presencial 061/2021, deste munícipio;
4.9. Responsável pela cotação de Preço: Diego Vinícius Ruckhaber.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DOS OBJETOS

ITEM

01

02

LOTE 01 ~ GENEROS ALIMENTÍCIOS

UN

UN

POTE

OBJETO QTD

AÇÚCAR CRISTAL pacote com 5 kg
contendo sacarose, originário do suco da
cana, livre de fermentação, isento de
matéria terrosa, de parasitas e detritos,
animais e vegetais, contendo

aproximadamente 99,2%de glicídios.

900

CAPE - tipo: torrado e moldo, em pó
homogêneo. Classificação:
obrigatoriamente superior. Classificação
de bebida: mole a dura, isento de gosto
rio e rio zona. Com no máximo 10% em

peso de grãos com defeitos pretos,
verdes e ou ardidos (PVA) e ausente de
grãos preto-verdes e fermentados. Tipos
de constituição: de 2 até 6 cob. A marca
deve possuir certificado do PQC -

programa de qualidade do café, da ABIC,
em plena validade, ou laudo de avaliação
do café, emitido por laboratório
especializado, com nota de qualidade

1440

VALOR

ÜNIT.

R$ 18,99

R$ 18,99

VALOR

TOTAL

R$ 17.091,00

R$ 27.345,60
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05 PCTE

06 PCTE

global mínima de 7,2 pontos na escala
sensorial do café e laudo de análise de

microscopía do café com registro e data
de fabricação e validade estampadas no
rótulo da embalagem. Nota de qualidade
global: nota de qualidade de no mínimo
7,2 pontos na escala de O a 10 para
qualidade global; características

microscópicas: tolerância para matérias
estranhas: até 60 em 25g, conforme
resolução RDC n° 14, de 28/03/2014, da
ANVISA. Embalagem: tipo alto vácuo ou
vácuo puro (tijolinho), duplamente
embalado, sendo a primeira embalagem
em caixa protetora de papel e a segunda
em embalagem a vácuo laminada, em
pacotes de 500 gramas, contendo data

de fabricação, validade e lote

estampados no rótulo da embalagem;
prazo de validade: no mínimo, 12 (doze)
meses a contar da data de fabricação. O

produto deverá estar em conformidade

com o estabelecido pela resolução RDC
n° 277 - ANVISA, de 22/09/2005.

CAIXA DE CHA aromático, diversos
sabores, mínimo de 25 gramas,
contendo pelo menos 20 saches

embalados individualmente, com data de

fabricação e validade.

ERVA MATE para chimarrão, fardo com
10 pacotes de 1 KG, produzida a partir
de ervas nativas, possuir um sabor
suave, sem adição de açúcar, moagem
fina preservando o calor.

PACOTE DE BALA, contendo

mínimo, 500gr, sabor menta.
no

PACOTE DE BALA DURA, contendo no

mínimo 500gr, sabor café.

PACOTE DE BALA de 500gr sabor
iogurte. Ingredientes: Açúcar, Xarope de

500

200

130

130

R$4.99

R$ 125,90

R$ 9,99

R$ 9,99

R$ 2.495,00

R$ 25.180,00

R$ 1.298,70

R$ 1.298,70

R$ 9,99 R$ 1.298,70

or
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Glicose, Gordura Vegetal Hidrogenada,
Acidulante Ácido Cítrico, Emulsificantes
Mono e Diglicerídeos de Ácidos Graxos
e Lecitina de Soja, Aromatizante e
Corante Artificial Vermelho 40.

08 PCTE LEITE EM PÒ 400G 500 R$ 9,80 R$4.900,00

TOTAL: R$80.907,70

TEM

02

LOTE 02 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DIVERSOS
UN

PCTE

UN

OBJETO

ABSORVENTE HIGIÊNICO uso externo
Absorvente higiênico íntimo, feminino
descartável, de uso externo, tamanho e
espessura normal, com abas

hipoalérgico, formato anatômico, com
absorção eficiente e bordas devidamente

acabadas, constituído por camada
protetora macia e impermeável, com
linhas adesivas, composição mínima
papel, celulose, polipropileno, adesivo
ermoplástico, polietileno, pacote com no
mínimo 08 unidades.

QTD

AGUA sanitária uso doméstico,
embalagem plástica, resistente, tampa
com lacre p/ permitir uma boa vedação
da embalagem. Composição: hipoclorito
de sódio e água; teor de cloro ativo: 2,0%

2,5% p/p, cor levemente amarelo-

esverdeada. na embalagem deverá
constar a data de fabricação, data de
validade do produto e registro na
ANVISA e demais dizeres obrigatórios,
conforme legislação vigente.
Embalagem contendo 5.000ml

500

1.000

VALOR

UNIT.

R$ 4,75

10,00

VALOR

TOTAL

R$ 2.375,00

R$ 10.000,00

03 cx ÁLCOOL ETÍLICO, frasco Ilitro, com teor
alcoólico entre 95,96 GL, volume/volume
ou 92,6 a 93,8 a 15°C, INMETRO, caixa
com 12 unidades.

200 R$ 89,00 R$ 17.800,00
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04 CX ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, err
camadas contínuas em forma de role

(manta), providas de papel apropriadc
em toda sua extensão. 0 algodão devers
apresentar aspecto homogêneo e macio
boa absorção, ausência de grumos ol
quaisquer impurezas, ser inodoro, de co
branca (no mínimo 80% de brancura)
Embalado em saco plástico individual.

1  100

)

)

i

R$ 23,99 R$2.399.00

05 UN AMACIANTE DE ROUPA, aspecto físico
líquido viscoso, concentrado, perfumado
composição: sal de amônio, coadjuvante,
Fragrância, corante e água.
Embalagem de 2 litros, com tampa abre
e fecha de rosquear.
na embalagem deverá conter os dados

de identificação, procedência, número do
lote, validade, modo de usar,
advertências e número de registro junto
à ANVISA.

Semelhante à marca ipê.

500 R$ 4,50 R$2.250,00

06 UN APARELHO DE BARBEAR, com 2
âminas, cabo de plástico antideslizante.

500 R$4,98 R$ 2.490,00

07 UN AROMATIZADOR/NEUTf^LIZADOR
DE ODORES PARA AMBIENTE, em
forma de aerossol, fragrância agradável,
não contendo clorofluorcarbono-cfc

inofensivo à camada de ozônio).
Registro no ministério da saúde.
Embalagem contendo o nome do
abricante, data de fabricação e prazo de
i/alidade. Embalagem: frasco com 400ml.

700 R$ 10,98 R$ 7.686.00

08 UN Bacia de plástico com capacidade para
3,65 litros

50 R$ 10,90 R$ 545,00

09 UN acia de plástico com capacidade para
4 litros

50 R$ 13,99 R$ 699,50

10 UN
4

Bacia de plástico com capacidade para
litros

50 R$ 24,99 R$ 1.249,50

nn:n
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11 UN Bacia de plástico com capacidade pare
35 litros

1  50 R$ 30,00 R$ 1.500,00

12 UN Bacia de plástico com capacidade pars
40 litros

50 R$ 44,89 R$2.244,50

13 UN BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de
alta densidade, alta resistência a

impacto, paredes e fundos reforçados
reforço no encaixe da alça, alça em aço
1010/20 zincado, capacidade para 15
litros. 0 material deverá ter etiqueta com
a  identificação, certificação Inmetro,
marca do fabricante e capacidade.

130 R$ 15,80 R$ 2.054,00

14 UN BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de
alta densidade, alta resistência a

impacto, paredes e fundos reforçados,
reforço no encaixe da alça, alça em aço
1010/20 zincado, capacidade para 20
litros. O material deverá ter etiqueta com
a  identificação, certificação Inmetro,
marca do fabricante e capacidade.

130 R$ 24,99 R$ 3.248,70

15 UN BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de
alta densidade, alta resistência a

impacto, paredes e fundos reforçados,
reforço no encaixe da alça, alça em aço
1010/20 zincado, capacidade para 30
itros. 0 material deverá ter etiqueta com
a  identificação, certificação Inmetro,
marca do fabricante e capacidade.

50 R$ 30,00 R$ 1.500,00

16 UN BOMBA PARA CHIMARRÃO, aço inox,
com rosca, tamanho: grande. Com no

mínimo 25 cm de comprimento.

50 R$ 44,90 R$2.245,00

17

.

UN

(

bota de SEGURANÇA; leve; com
cabedal em pvc (impermeável forrada
em malha 100% poliéster); cor branca;
modelo unissex; sem fechamento; cano
ongo; solado em pvc reforçado
c/borracha nitrílica branca e

antiderrapante; solado injetado direto no
:abedal; palmilha de montagem em pvc;

80 R$ 84,99

-fj-)—\—

R$ 6.799,20

l(W



MUNICÍPIO DE

PLANALTO
«rx ̂  'Améíti •*#*•/

município de planalto
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planaltD@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 15Ç3
85750-000 PLANALTO - PARANA

sem palmilha higiênica; biqueira em pvc
alma da bota em pvc; atendendo
exigência de segurança conforme
nbr12594. Tamanho 36 a 44.

18 UN BULE DE ALUMÍNIO 4,5 litros
Bule deve possuir cabo de Baquelite,
garantindo maior segurança durante o
manuseio.

Medidas (Aproximadas)
Altura (Sem Tampa): 17 cm
Diâmetro (Boca): 9.5 cm
Espessura: 1,00 mm

Capacidade: 1,45 Litros

Garantia de 3 meses contra defeito de

fabricação.

15 R$ 49,50 R$ 742,50

19 UN CERA TIPO LÍQUIDA. Aplicação pisos
cerâmicos, mármore e Paviflex cor

VERMELHA frasco de 750 ml. A

embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedência
número do lote validade e número de

registro no ministério da saúde.

200 R$ 6,98 R$ 1.396,00

20 UN CERA TIPO LÍQUIDA. Aplicação pisos
cerâmicos, mármore e Paviflex cor

AMARELA frasco de 750 ml. A

embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedência
número do lote validade e número de

registro no ministério da saúde.

200 R$ 6,98 R$ 1.396.00

21 CX CERA TIPO PASTA 375G

Composição mínima: cera de políetileno,
parafina, cera microcristalina, solvente

salifáticos, emulsificante, água, corantes,
conservantes, essência e óleo de pinho.
caixa cl 12 unidades. A embalagem
deverá conter externamente os dados de

dentificação procedência, número do
ote, validade e número de registro no
ministério da saúde cor amarela .

10 R$ 168,00

r  \
\

R$ 1.680,00
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22 cx CERA TIPO PASTA 375G Composiçãc
mínima: cera de políetíleno, parafina
cera microcristalina, solvente salifáticos

emulsificante, água, corantes
conservantes, essência e óleo de pinho
caixa 0/ 12 unidades. A embalagem
deve conter externamente os dados de
identificação procedência, número de
lote, validade e número de registro nc
ministério da saúde cor vermelha.

)  10 R$ 168,00 R$ 1.680,00

23 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em
plástico, telado, formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta
resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para
9 litros.

50 R$ 7,99 R$ 399,50

24 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em
plástico, telado, formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta
resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para
20 litros

50 R$ 28,50 R$ 1.425,00

25 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em
plástico, telado. formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta
resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para
0 litros.

50 R$ 59,80 R$ 2.990,00

26 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em
plástico, telado, formato cilíndrico, fundo
olano, com tampa basculante, alta
resistência, com identificação do produto
3 marca do fabricante, capacidade para
00 litros.

50 R$ 89,80 R$4.490,00

27

. V

UN

t

(

r

c

CHALEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS.
\ chaleira possui cabo de Baquelite,
garantindo maior segurança durante o
Tianuseio. Garantia de 3 meses contra

Jefeito de fabricaçáp.

15 55,90

t

z

R$ 838,50
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28 CX

29 CX

COPO DESCARTÁVEL, de
polipropíleno, com capacidade mínima
de 180 ml, acondicionados em

mangas/pacotes, cada manga/pacote
deve conter 100 (cem) copos, peso
mínimo 198 gramas, as mangas não
devem estar violadas e deverão estar

protegidas em caixa de papelão
resistente, deverá constar impresso na
manga a capacidade total do copo,
quantidade, e o peso mínimo de cada
copo, os copos devem conter gravado de

forma indelével: em relevo marca ou

identificação do fabricante, símbolo de

identificação do material para reciclagem
conforme nbr 13230, e capacidade do
copo, os copos deverão estar em

conformidade com nbr 14.865, nbr 1323C
da ABNT. Acondicionados em caixas

contendo 25 mangas/pacotes de 10C
unidades.

COPO DESCARTÁVEL, de
polipropileno, com capacidade mínima
de 50 ml, acondicionados em

mangas/pacotes. Cada manga/pacote
deve conter 100 (cem) copos, peso
mínimo 198 gramas, as mangas não
devem estar violadas e deverão estar

protegidas em caixa de papelão
resistente, deverá constar impresso na
manga a capacidade total do copo
quantidade, e o peso mínimo de cada
copo, os copos devem conter gravados
de forma indelével: em relevo marca ou

identificação do fabricante, símbolo de
identificação do material para reciclagem
conforme nbr 13230, e capacidade do
copo, os copos deverão estar em

conformidade com nbr 14.865, nbr 13230

150

50

R$ 141,25

R$ 130,00

R$21.187,50

R$ 6.500,00
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da ABNT. Acondicíonados em caixas

contendo 50 mangas/pacotes de 10
unidades.

30 UN CREME DENTAL - com flúor embalagem
com 90 gr. com micropartículas de cálcio,
ação bacteríana, registro no ministério da
saúde, embalagem deve conter a marca
do fabricante, peso liquido, data de
fabricação e prazo de validade, deve ser
aprovado pela abo - (associação
brasileira de odontologia)

300 R$ 3,99 R$ 1.197,00

31 UN CUIA PARA CHIMARRÃO de porongo
com aprox. 16 cm altura - diversos

amanhos, lisa, sem borda e com pé.

30 R$ 25,00 R$ 750,00

32 CX URATIVOS ADESIVOS transparentes
caixa com 40 unidades. Curativo estéri

de espuma, constituído por uma camada
externa impermeável de filme de

Doliuretano com barreira viral

bacteriana que controla a transmissão de
vapor da umidade proveniente do
exsudato absorvido pelo curativo e uma
almofada central com camadas

absorventes. A almofada centra

absorvente é composta por uma camada
de espuma de poliuretano e uma camada
em contato com o leito da ferida de 100%

fibras de carboximetilcelulose com 1,2%
de prata iônica. Contém bordas de

adesivo de silicone. Indicado como

curativo primário ou secundário. Não
gruda no ferimento;

Não deixa resíduos; Medidas

aproximadas da embalagem: Largura de
O cm; profundidade 04 cm; peso 0,05

kg;

altura 10 cm.

500 R$ 7,99 R$ 3.995,00

33 UN DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO
GERAL - age \ de modo efetivo.

600 R$ 11,50 R$ 6.900,00
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removendo totalmente os diversos tipos
de sujidades e manchas. Composição:
associação de tensoativos não iônicos e

catiônicos, agentes sequestrantes,
agentes emuisíonantes, corantes,
essência lavanda/floral e veículo aquoso.
Galão capacidade mínima de 5 litros.

Diluição mínima: 1:20. Com registro na
^NVISA.

34 UN DETERGENTE ÁCIDO

CONCENTRADO:

Limpador ácido altamente concentrado

com alto poder de limpeza de sujidades
e incrustações inorgânicas em veículos
em geral. Limpeza, desincrustação
conservação da veículo com

responsabilidade ambiental. Frascos

com 5 litros.

500 R$ 20,00 R$ 10.000,00

35 UN DETERGENTE DESENGORDURANTE

AMONIACAL, limpador para sujeira
pesada, com ação desengordurante com
enxágüe para pisos, com alto poder de
remoção de óleos e gorduras(fogões,
coifas, suggar e outros) e, em ladrilhos e
outros pisos encerados ou outros

acabamentos, anula cheiro de gordura e
Fritura. 'Ideal para limpeza pesada, faixa
de concentração para o uso: de 1,0 a
5,0% (de 10 a 50 ml por litro de água),
aspecto: líquido; ph 10,0 - 11,5;
composição química: tensoativo
aniônico, amônia, alcalinizante e

sequestrante, princípio ativo:

dodecilbenzeno sulfonato de sódio (n°
cas 25155 - 30 - 0) 4,0 - 7,0%.
embalagem: bombona de 5 litros.

400 R$ 49,90 R$ 19.960.00

DETERGENTE MULTIUSO

recomendado para a limpeza geral na
500 R$ 20,00 R$ 10.000,00
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37 UN

remove com facilidade gorduras
animais, vegetais e minerais,
ação desengordurante, excelente

resultado em sujeiras de fácil remoção,
produto já vem pronto para uso
facilitando o uso no dia-a-dia, com ph
neutro e alto poder de limpeza, excelente
poder de remoção de gorduras. Frascos
de 5 litros.

DETERGENTE NEUTRO recomendado

para a limpeza geral na copa e cozinha,
remove com facilidade gorduras animais,
vegetais e minerais. ação
desengordurante, excelente resultado
em sujeiras de fácil remoção o produto já
vem pronto para uso facilitando o uso no

dia-a-dia, com ph neutro e alto poder de
impeza, excelente poder de remoção de
gorduras. Detergente de aspecto líquido
viscoso, indicado para lavagem de
ouças, talheres, copos e utensílios de

cozinha em geral, embalado em Frasco
plástico transparente de 5 litros,
composição: componente ativo /
:ensoativo aniônico (linear alquilbenzeno
sulfonato de sódio) e glicerina
coadjuvantes: conservantes

sequestrante, espessantes, corantes

Fragrância e veículo, deve possuir n" de
notificação da anvisa/ms impresso no
rótulo, o produto deve possuir as
seguintes características: ph entre 6,5 e
7,5; viscosidade de 300 cp a 500 cp
matéria ativa aniônica entre 8,0% e
10,0%, baseado nas características do

produto referência ypê, da fabricante
química amparo Ltda., comprovadas por
audo técnico expedido por laboratório
idôneo registrado junto à ANVISA

1000 R$ 15,00 R$ 15.000,00
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38 UN DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA

- Material plástico abs, visor para
verificação do volume interno de papel
com chaves, para papel interfolha de 03
dobras (23 cm x 27cm) e 02 dobras
(23cm X 23cm), sistema que permite sair
apenas uma folha por vez, acompanha
parafusos e buchas para fixação.

30 R$ 39,90 R$ 1.197,00

39 UN DISPENSADOR PARA sabonete líquido.
Sistema que aceita reservatório para
abastecer, manuseio pratico e de fáci
instalação.

Especificações; Abertura Inteligente e
segura acompanha reservatório de 800

ml. Processo de produção por injeção
termoplástica

Cor: Branco

Peso aproximado: 0,300 g
Medidas aproximadas

Largura x Altura x Comprimento: 10,5 x
25,5x11.

40 R$ 45,00 R$ 1.800,00

40 UN ESCOVA PARA LIMPEZA, oval, uso
geral, base em polipropileno, resistente,
medindo no mínimo 12 cm de

comprimento e cerdas de nylon medindo
no mínimo 1,0 cm de altura.

200 R$ 2,90 R$ 580,00

41 UN ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE.

VIaterial: cabo e base em polipropileno,
cerdas em nylon sintético ou

polipropileno. Cerdas: comprimento
mínimo (saliente) de 12cm e espessura
média de 0,60mm, com fixação firme e
resistente ao cabo. Cabo: altura 18cm.

para uso de limpeza de vaso sanitário.

100 R$ 9,20 R$ 920,00

42 UN ESPONJA DE AÇO inoxidável de longa
duração. 10 gramas.

400 R$ 3,15 R$ 1.260,00

43 PCTE ESPONJA DE LÃ AÇO - material lã de
aço carbono, formato retangular, textura
macia, isenta de sinais de oxidaç^o.

1000 R$ 2,29

1

R$ 2.290,00
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comprimento mínimo 9 cm, largura
mínima 4cm, peso líquido mínimo 42 g -
aplicação utensílios e limpeza em gera
embalagem com 8 unidades.

i

44 PCTE ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE
(fibra e espuma), formato retangular
medindo 110x75x23 mm, abrasividade
média. Composição; espuma de
poliuretano com bactericida, fibra
sintética com abrasivo. Pacote com 3
unidades. 0 produto deve possuir
características de desempenho e
durabilidade iguais ou superiores ao
produto da marca scotch-brite, fabricante
3m comprovado por laudo expedido por
laboratório habilitado.

2600 R$ 2,80 R$ 7.280,00

45 UN COADOR DE CAFÉ - características:
flanela 100% algodão, cabo isolado, 15
cm de diâmetro, e 22 cm de
profundidade.

300 R$ 3,99 R$ 1.197,00

46 UN FLANELA PARA LIMPEZA, material:
algodão, dimensões: 40cmx60cm, com
bainha. Cores diversas.

300 R$4,50 R$ 1.350,00

47 CX -ÓSFORO DE MADEIRA: apresentado
na forma de palito; caixa com 200 palitos;
tamanho extralongo, mínimo lOcm
comprimento; embalado em material que
garanta a integridade do produto; com
certificação compulsória Inmetro.

150 R$ 3,99 R$ 598,50

48 UN GARRAFA TÉRMICA feita em
poliuretano, com abertura superior grade
e bico dispensador inferior com válvula
de rosquear, capacidade de 4 litros,
diâmetro de 23cm, altura de 24cm e peso
de 0,9kg, largura do bocal 7cm cor azul.

30 R$ 32,13 R$ 963,90

49 UN GARRAFA TÉRMICA 3,5 LITROS feita
sm poliuretano, com abertura superior
grade e bico dispensador inferior co*i;n
/álvula de rosquear.

30

\

R$ 79,90 R$ 2.397,00
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50 UN GARRAFA TÉRMICA INOX LÚMINA:

garrafa térmica, cremada, de alta

resistência, com formato cilíndrico, com
tampa de pressão, capacidade de

aproximadamente 1,8 litro, com alça para
transporte, ampola de vidro e sistema

anti-pingos. conteúdo e dimensões

(cxixa): 15,2x13,5x36,7cm. mais

informações: - conservação térmica de
líquidos frios e quentes. - sistema de
bomba exclusivo, jato forte e preciso, não
deixa manchas, conservação térmica de,
no mínimo, 6 horas.

50 R$ 73,99 R$ 3.699,50

51 POTE GUARDANAPO, papel absorvente, folha
dupla de alta qualidade, na cor branca, 4
dobras, dimensões mínimas 24x22 cm,
100% fibras naturais, embalagem:
Dacote com 50 unidades, com dados do

ãbricante, data de fabricação e prazo de
validade.

400 R$ 1,45 R$ 580,00

52 CX HASTES/BASTONETES DE ALGODÃO

100% PURO, COM HASTES

■^LÀSTICAS FLEXiVEIS inquebráveis,
com pontas de algodão que não soltem
Fiapos e sua base contenha ranhuras que
permitam uma fixação segura
higiênica.

500 R$ 3,50 R$ 1.750,00

53 UN NSETICIDA aerossol, inseticida
doméstico: aerossol (mata moscas,
pernilongos, mosquito da dengue e suas
arvas); composto de d-aletrina 0,1%,
permetrina 0,2%; tetrametrina 0,2%;
solvente alinfatico; propeíente
propano/butano), sem cfc; principio ativo

d-aletrina; princípio ativo transflutrina;
embalado em frasco metálico com 400
ml. Dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação

300 R$ 9,98 R$ 2.994,00

0047
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e prazo de validade e registro ol
notificação no ministério da saúde.

54 UN ISQUEIRO DESCARTÁVEL a gás para
3000 chamas, fabricado dentro das

normas Nbriso 9994: 1999.

100 R$4,99 R$ 499,00

55 CX LENÇO DE PAPEL

Caixa com 100 Lenços.
Tipo de folha: dupla
Composição: polpa de celulose.

400 R$ 7,99 R$ 3.196,00

56 UN LIMPA CARPETE E TAPETE com

500ml, produto especial para limpeza de
carpetes e tapetes. Além de limpar,
amaciar, perfumar e traz vida as cores.

Promove uma incrível remoção de
manchas difíceis, como ovo, amora,
morango e uva.

100 R$ 11,00 R$ 1.100,00

57 UN LIMPA VIDRO - limpa vidro, tipo líquido.
Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500
ml. Embalagem certificada pelo Inmetro,
fabricante deverá ter laudos ou fichas

técnicas de especificação do produto,
ficha de informações sobre a segurança
de produtos químicos, registros ou
notificações da legislação vigente no
ministério da saúde e ANVISA para
produtos e embalagens. Data de
fabricação, nome e registro do químico
responsável com CRQ, razão social,
endereço e CNPJ do fabricante deverão

constar visivelmente na embalagem.

200 R$ 5,10 R$ 1.020,00

58 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 15 litros com tampa e pedal formato
cilíndrico.

30 R$ 24,50 R$ 735,00

59 UN -IXEIRA em polietileno com capacidade
para 30 litros com tampa e pedal formato
cilíndrico.

40 R$ 39.80 R$ 1.592,00

60 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
cara 60 litros com tampa.

30 R$ 75,00

V  - '

R$2.250,00

0048
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61 UN LIXEIRA em polietíleno com capacidade
para 9 litros com tampa e pedal formato
cilíndricos.

30 R$ 25,00 R$ 750,00

62 UN LIXEIRA, material polietileno
capacidade 80 litros, com tampa, formato
cilíndrico.

30 R$ 99,80 R$ 2.994,00

63 UN LUSTRA MÓVEIS - frascos de 200 m
fragrância lavanda.

100 R$ 6,90 R$ 690,00

64 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

látex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes á ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. Deverá

estar em conformidade com as normas

da ABNT NBR 13.393. Embalagem
plástica contendo 1 par. deve possuir n
de ca impresso e válido. Tamanho

grande, (g)

1000 R$4,50 R$4.500,00

65 UN -UVAS PAFRA LIMPEZA em borracha de

átex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. Deverá

estar em conformidade com as normas

da ABNT NBR 13.393. Embalagem
plástica contendo 1 par. deve possuir n°
de ca impresso e válido. Tamanho

médio(m).

1000 R$ 4,50 R$4.500,00

66 UN -UVAS PARA LIMPEZA em borracha de

átex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

1000 R$4,50 R$4.500,00
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concentração e à álcalis em baix£

concentração, resistente a perfuração
rasgamento, corte e abrasão. devers

estar em conformidade com as normas

da ABNT NBR 13.393. embalagerr
plástica contendo 1 par. deve possuir n'
de CA impresso e válido.

Tamanho pequeno(p).

1

)

í

.

1

67 CX LUVA DE SEGURANÇA para proteçãc
das mãos. Vinil SEM PÓ/AMIDO
Fabricada em resina de PVC incolor
Isenta de pó. Ambidestra. Aprovadas
pelo Ministério do Trabalho Atóxica e

epirogênica. Descartável e de uso único.
Caixa com 100 unidades

30 R$ 30,00 R$ 900,00

68 PCTE NAFTALINA (BOLAS): aspecto físico
esferas brancas, de odor característico,
peso molecular 128, 17, fórmula química
clOhS, grau de pureza em torno de 95,
número de referência química CAS 91-
20-3. pacote com 50 gr.
embalagem com 30 unidades 50g.

1000 R$ 1,99 R$ 1.990,00

69 UN PÁ PARA LIXO, em chapa de aço ou
alumínio com cabo grande.
Vlaterial cabo: madeira. Comprimento
cabo: de até 80 cm. Características

adicionais: com cabo perfeitamente reto
e lixado ou plastificado.

100 R$ 12,50 R$ 1.250,00

70 CX ^ALITO DE DENTE de madeira; no
ormato roliço e pontiagudo; medindo
55x2,Omm; embalagem paliteiro de
papelão c/100 unidades.

500 R$ 0,72 R$ 360,00

71 UN

.

(

PANO DE PRATO LISO COR BRANCA
- material 100% algodão, alvejado, com
Dordas com acabamento com barra, alta
absorção, dimensões aproximadas;
comprimento 65 cm, largura 45 cm.

500 R$ 3,99 R$ 1.995,00

72 UN

c

^APEL ALUMÍNIO em rolo medindo 45
cm de largura e 7,5 metros de

100 R$ 7,44 744,00
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73 FRD

comprimento, espessura de 0,11 mícron

embalado em caixa de papelão, sem
furos e sinais de oxidação
Acondicionado conforme a praxe do
fabricante de forma a garantir a higiene
integridade do produto até seu uso
embalagem deverá conter externamente,
os dados de identificação, procedência e

quantidade.

PAPEL HIGIÊNICO DE BOA
QUALIDADE - folha simples, classe 01,
fragrância neutra, na cor branca, alvura
ISO maior que 80%, índice de maciez
menor que 6 nm/g, resistência a tração
ponderada igual ou maior que 90 n/m
quantidade de furos menor que 100
mm2/m2, quantidade de pintas menor
que 200 mm2/m2, tempo de absorção de
água menor que 6 s, conforme norma
ABNT nbr 15464-1 e 15134

características complementares; matéria
prima 100% fibra vegetal, comprimento
do rolo 30m - com tolerância de 2%, com
argura de 10 cm - com tolerância de 2%,
diâmetro no máximo 11,7 cm, largura do
ubete 10cm - com tolerância de 2%,
diâmetro interno maior que 4 cm, formato
gofrado, picotado, rotulagem contendo
c/ identificação da classe, marca,
quantidade de rolos, aroma, metragem
do papel, nome do fabricante e fantasia,
CNPJ, e-mail, telefone do sac

embalagem com boa visibilidade do
produto.

Pacote com no mínimo 4 rolos - fardo

com no mínimo 16 pacotes.

500 R$ 55,00 R$27.500,00

74 FRD PAPEL HIGIÊNICO, neutro, folha dupla,
em rolo, com dimensões 10cm (largura)
X 30m (comprimento) com variação em

500 R$ 74,80 R$ 37.400,00
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ate +/- 2% (dois por cento), 100% fibras
celulósicas, não reciclado, isento de

partículas lenhosas, metálicas

fragmentos plásticos ou outras
substâncias nocivas a saúde, grafado
(com relevo), crepado (com
elasticidade), na cor branca, macio, alta
absorção, solúvel em água, sem odor.
embalagem contendo informações sobre
o produto e o fabricante, sendo todos os

dizeres em língua portuguesa (brasil),
critérios de conferência e inspeção no
recebimento: visual, por cheiro, tato
medição.

Pacote com no mínimo 4 rolos - fardo
com no mínimo 16 pacotes.

75 FRD ^'APEL. TOALHA, em bobina, cor
branca, largura mínima 20cm
comprimento mínimo lOOm, com
variação em ate - 2% (menos dois por
cento), sem odor, textura com relevo

sensível ao tato (gofrado), 100% fibras
celulósicas virgem, não reciclado
Embalagem: contendo informações
sobre o produto e o fabricante, sendo
odos os dizeres em língua portuguesa
Brasil). Critérios de conferência

inspeção no recebimento: visual, por
cheiro, tato e medição.
Cada fardo com 12 pacotes contendo 02
unidades.

500 R$ 59,80 R$ 29.900,00

76 UN EDRA SANITÁRIA para uso em vaso
sanitário, higienizante, poder bactericida
Arredondada com suporte. Aroma: floral
eucalipto, lavanda ou jasmim
Consistência: sólida. Composição
Daradiclorobenzeno. Essência e corante
Peso: 35g. Variação: +/-10% do peso
Uso: vaso sanitário.

5000 R$ 1,48 R$7.400,00

0Í52
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77

78

79

80

KIT

KIT

KIT

UN

PILHA ALCALINA MÉDIA C, para uso
geral e diário. A pilha alcalina possui
potência confiável e prolongada. Sua
química e seu design aperfeiçoados
garantem o melhor desempenho em
equipamentos de uso geral, além de
proporcionar uma vantajosa relação
custo-benefício, em comparação
outras pilhas alcalinas e às pilhas
comuns de zinco-carbono.

KIT COM 2 UNIDADES CADA

PILHA AA Características: pilha alcalina
aa; kit com 4 unidades; qualidade
superior; maior durabilidade; melhor

eficiência na condução da corrente
elétrica; ideal para controles, agendas
eletrônicas, brinquedos, projetos, etc.
Especificações:

marca:flex;modelo:fxaak4;tensão:1,5v;ti
po:alcalina;tamanho:aa; dimensões (cxd)
~50x14mm;

peso: 100g.

PILHA AAA PALITO - bateria 9 volts

alcalina alkaline. Característica do

produto químico sistema: dióxido de

alcalino zinco / manganês (zn /
mno2)designação: ansí 1604a, iec
6lr6voltagem nominal:9v

emperatura alcance: -20 ° c a 54 c (-4
' f a 130 ° f)peso: 45 gramas volume:
22,8 cmS

erminais: snap prazo de validade: 5 anos
85% da capacidade)metais pesados
conteúdo: não adicionou mercúrio,
cádmio ou chumbo.

KIT COM 4 UNIDADES CADA.

PILHA (BATERIA) - bateria 9 volts
alcalina alcaline. Característica do

produto químico sistema: dióxido de

alcalino-zinco / manganês (zn /
mno2)designação: ansi 1604a, iec 6lr6

50

100

200

50

R$ 5,99

R$ 8,99

R$ 8,99

R$21.49

R$ 299,50

R$ 899,00

R$ 1.798,00

R$1.074,50

'053
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voltagem nominal; 9\

temperatura alcance: -20 ° c a 54 ° c {-A
° f a 130 ° f).Peso: 45 gramas. Volume
22,8 cm3. Terminais: snap. Prazo de

validade: 5 anos (85% da capacidade)
metais pesados conteúdo: nâo adicionou

mercúrio, cádmio ou chumbo

f

81 PCTE PRENDEDOR DE ROUPA, formato
retangular, de madeira, medindo 8cm

Embalado em pacote plástico contende
12 unidades

200 R$ 2,80 R$ 560,00

82 UN QUEROSENE, composição solvente,
derivado do petróleo, tipo
hidrocarboneto, isento de benzeno, para
uso de limpeza em geral, em embalagem
plástica de 1 litro.

180 R$ 13,00 R$ 2.340,00

83 UN RODO COM CABO DE MADEIRA

plastificado, com rosca, medindo no

mínimo 1,20 cm de comprimento suporte
de madeira medindo aproximadamente
80 cm com borracha dupla. Utilização
piso ou qualquer superfície lisa com
reforço.

150 R$ 15,75 R$ 2.362.50

84 UN RODO COM ESPUMA DE ALTA

DENSIDADE, ideal para passar cera e
avar pequenas áreas como pisos e
paredes. Comprimento de 55 cm e

acompanha cabo com 120 cm. Com

cantos arredondados.

150 R$ 22,80 R$ 3.420,00

85 UN RODO DE ESPUMA com cabo utilizado

para limpeza de azulejos, pisos rústicos,
paredes, forros em alvenaria. Espuma
com alta resistência. Base em madeira

com espuma grampeada largura:40 cm,

densidade da espuma : média

200 R$ 15,50 R$ 3.100,00

86 UN RODO PARA PISO, com borracha de
a.v.a, base em madeira com 100 cm de

comprimento, cabo em madeira

•evestido em plástico, rosqueável, com

200 R$ 13,80

\

R$2.760,00
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87 UN

88 PCTE

89 UN

120 cm de comprimento, podendo ter
variação dimensional de

+/- 5 %. as borrachas deverão

ultrapassar a base em no mínimo 1 cm.

RODO PARA PISO, com borracha de

e.v.a, base em madeira com 55 cm de

comprimento, cabo em madeira

revestido em plástico, rosqueável, com
120 cm de comprimento, podendo ter
variação dimensional de +/- 5 %. as

borrachas deverão ultrapassar a base
em no mínimo 1 cm.

SABÃO EM BARRA, de glicerina 200 ç
na cor azul embalado em saco plástico,
eb 56/54 da ABNT contendo 05

unidades, a embalagem deverá conter

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

número do registro no ministério da
saúde.

SABÃO EM PÓ indicado para lavagem
de roupa branca e colorida, com
:ensoativo biodegradável e triplação.
Embalado em recipiente com 1 kg, com
sistema prático para fechamento após o
uso, composição: alcalinizantes,

sequestrantes, branqueadores ópticos,
componente ativo linear alquilbenzeno

sulfonato de sódio em concentração
entre 10% e 20%, coadjuvantes, enzimas
em concentração de 1%, corante,

ragráncia, carga e água. Deverá constar
na embalagem os dados do fabricante,
instruções e precauções de uso, código
de barra, n° do registro do produto junto

ANVISA. As características de

composição. Devem ser iguais ou
superiores às do produto referência: omo

multiação, fabricante Unilever. As

200

300

1000

R$ 16,80

R$ 11,00

R$ 10,00

R$ 3.360,00

R$ 3.300,00

R$ 10.000,00
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90

91

UN SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO -
sabonete antísséptico para higiene das
mãos. Limpeza e assepsia das mãos
com eficácia contra um amplo espectro
de micro-organismos
(staphylococcusaureaus. escherichia
coli, pseudomonasaeruginosa, e

salmonela choleraesuis). Faixa de
concentração para o uso: puro. Aspecto:
líquido viscoso; ph 6,0 - 8,0; composição
química: tensoativoaniônico, tensoativo
não iônico, tensoativoanfótero e agente
bactericida; principio ativo: triclosan (n
cas 3380-34-5) 0,3 - 0,5%. Embalagem
com 5 litros.

UN

características referidas deverão ser

comprovadas por laudo expedido por
laboratório de idoneidade reconhecida

cadastrado junto à ANVISA.

SABONETE - em tablete, uso adulto, de
ragrância suave. O sabonete deve

possuir grande poder espumante, ser
cremoso o suficiente para não

desenvolver rachaduras ao longo do
:empo de sua utilização, formar o mínimo
de massa gelatinosa que leva ao seu
amolecimento precoce e não causar

irritabílidade dérmica. Embalagem:
pacote com 01 unidade de 90 g. a
embalagem deverá conter externamente

os dados de identificação, procedência,
número do lote, validade e número de

registro no ministério da saúde.

400

200

R$ 35,00

R$ 2,00

R$ 14.000,00

R$ 400,00

92 ROLO SACO DE LIXO AZUL, não transparente,
capacidade de 100 litros, medindo 75 cm

largura) x 1,05 cm (altura mínima),
'abricados com resinas termoplásticas
de alta resistência, compatível com a sua
[capacidade para acondicionamento de

1500 R$ 10,99 R$ 16.485,00

f
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resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.

nbr 9190/9191 /13055/13056

apresentado em rolo com 25 unidades.

93 ROLO SACO DE LIXO AZUL, não transparente,
capacidade de 15 litros, medindo 39 cm

(largura) x 58 cm (altura mínima),
fabricados com resinas termoplásticas
de alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da abnt.

nbr 9190/9191/13055/13056

apresentado em rolo com 50 unidades.

1500 R$ 10,99 R$ 16.485,00

94 ROLO SACO DE LIXO AZUL, não transparente,
capacidade de 30 litros, medindo 59 cm

(largura) x 62 cm (altura mínima),
fabricados com resinas termoplásticas
de alta resistência, compatível com a sua
capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.

nbr 9190/9191/13055/13056

apresentado em rolo com 50 unidades.

1500 R$ 10,99 R$ 16.485,00

95 ROLO SACO DE LIXO AZUL, não transparente,
capacidade de 50 litros, medindo 63 cm

(largura) x 80 cm (altura mínima),
abricados com resinas termoplásticas
de alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.

nbr 9190/9191/13055/13056

apresentado em rolo com 50 unidades.

1500 R$ 10,99 R$ 16.485,00

96 PCTE SACO PLÁSTICO PAF^ LIXO

NFECTANTE, 60 litros. 10 micras, cor
branca, leitoso em polipropileno
contendo o símbolo de substância

2000 R$ 5,50 R$ 11.000,00
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ínfectante em vermelho. Pacotes com 10

unidades.

97 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE

PARA FREEZER. Material; polietileno.

Capacidade: 2 kg. Rolo com 100

unidades.

50 R$ 3,71 R$ 185,50

98 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE

PARA FREEZER. Material: polietileno.

Capacidade: 3 kg. Rolo com 100

unidades.

80 R$ 4,28 R$ 342,40

99 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE

PARA FREEZER. Material: polietileno.

Capacidade: 5 kg. Rolo com 100

unidades.

80 R$6,32 R$ 505,60

100 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE

PARA FREEZER. Material: polietileno.

Capacidade: 7 kg. Medidas aproximadas

35x50cm. Rolo com 100 unidades.

120 R$ 7,75 R$ 930,00

101 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 1 kg fardo com 500

unidades.

100 R$ 25,00 R$ 2.500,00

102 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 2 kg fardo com 500

unidades.

200 R$ 35,00 R$ 7.000,00

103 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 7 kg fardo com 500

unidades

50 R$ 45,00 R$ 2.250,00

104 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 10 kg fardo com 500

unidades

50 R$ 55,00 R$2.750,00

105 UN SAPONÁCEO CREMOSO, composição
tensoativos aniônico e nâo-aniônico,

espessante, aplicação limpeza pisos,

paredes e louças, características

adicionais componente ativo

biodegradável linear alquibenzeno,

aspecto físico cremoso, embalado em

frasco de 250 ml. A embalagem deverá

1000 R$ 3,99

V

R$ 3.990,00

r VJÒjW"
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conter externamente os dados de

identificação, procedência, número do

ote, validade e número de registro no

ministério da saúde.

108 FRD SACO DE PAPEL MONOLUCIDO. TIPO

^IPOCA, tamanho 2, branco 100%

celulose, fardo com 500 unidades

amanho fechado aproximado

15,5cm/8cm.

107 UN SHAMPOO - em embalagem de 480 ml,

Fórmula suave que não irrita os olhos,

contem ph neutro, com glicehna

proporciona brilho e macies natural dos

cabelos, testados dermatologicamente

Formulado de maneira a minimizar o

possível surgimento de alergia.

Fragrância neutra, podendo ser utilizado
diariamente em todos os tipos de cabelo.

108 UN

109 UN

SUPER COLA DE FIXAÇAO

INSTANTÂNEA, o adesivo super cola é
recomendado para adesões que
necessitam de alta velocidade e

excelente resistência. É um
monocomponente a base de

cianoacrilato e não requer mistura, o

processo de cura inicia-se quando o
adesivo entra em contato com

umidade.

Ideal para adesão em borrachas,

plásticos e metais, aderindo também aos

demais substratos com alta performance.

Unidade com 2g.

TOALHA DE BANHO FELPUDA

TAMANHO ADULTO-

Composição do tecido 100% algodão;
com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc

(0,70x1,40) m; gramatura entre 301 e

400 mg/m^, com barra nos quatro lados.

100

80

500

600

R$ 49,00

R$9,50

R$ 5,99

R$ 25,00

R$4.900,00

R$ 760,00

R$ 2.995,00

R$ 15.000,00

27
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Resistente a processo de lavagem
industrial: embalada individualmente,

diversas cores

110 UN TOALHA PARA ROSTO FELPUDA

TAMANHO ADULTO;

Composição do tecido 100% algodão;
com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc)

(0,45x0,70) m; com barra nos quatro

lados. Resistente a processo de lavagem

industrial; embalada individualmente,

diversas cores.

600 R$ 12,98 R$ 7.788,00

111 CX LENÇO UMEDECIDO - material não

tecido, dimensões cerca de 15 x 20 cm,

componentes c/ emollente, isento de

álcool, característica adicional

hipoalérgico, tipo uso descartável, uso

infantil, embalagem com 48 lenços.

1000 R$ 7,99 R$ 7.990,00

112 PCTE TOUCA DESCARTÁVEL

confeccionada em tecido não tecido (tnt)

micro perfurada, com elástico nas

extremidades; redonda e anatômica, cor

branca, tamanho único; pacotes com 100

toucas.

100 R$ 25,00 R$ 2.500,00

113 UN VASSOURA DE NYLON - com cerdas

macias, cepo plástico de 22 cm, cerdas

de 22 cm, cerdas de 11,5 cm com

plumagem nas pontas, com cabo

rosqueado de madeira plastificada, para

limpeza em geral, tipo doméstica.

200 R$ 9,98 R$ 1.996,00

114 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL -

com 60cm, cepa em palha, com cerdas

de palha, tipo 5 fios e amarração com

arame, cabo de madeira, lixado e

perfeitamente reto, cabo com no mínimo

1,20m, para limpeza em geral.

400 R$ 24,39 R$ 9.756,00

115 UN VASSOURA METALICA FIXA - com

cabo de madeira, 22 dentes. Indicada

para recolher grama e folhas, tanto para

50 R$ 30,00

\

R$ 1.500,00

V ̂ ^28
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gramados, como para superfícies duras

como ruas e calçadas.

116 UN ESCOVA PARA UNHAS - cerdas

macias, limpeza eficiente, cabo de
plástico. Semelhante a escova Condor.

200 R$4.10 R$ 820,00

117 UN BACIA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE
5,2L

om bico direcionador de água e escala
medidora de volume.

Pega anatômica e segura.
Dimensões por peça: 34X119mm

30 R$ 12,50 R$ 375,00

118 UN SACOS PARA LIXO de 100L com

espessura de 0,12 micras ou 60 micras.

Reforçado.

5.000 R$ 2,50 R$ 12.500,00

119 UN LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA

DE ACIONAMENTO NO PEDAL,

resistente, com proteção contra raios

solares uv, capacidade: 501 dimensões

aproximadas: comprimento: 46,7 cm x

argura 35 cm x altura 59cm Lixeiras 50L

com pedal e tampa em plástico rígido:

Lixeira 50 litros com pedal metálico,

fabricada em polietileno de alta

densidade com tratamento em UV. Pedal

fabricado em tarugo de ferro maciço

galvanizado e chapa xadrez galvanizada.
Dobradiça traseira fixada em suporte

reforçado e preso à lixeira por 04

parafusos. Chapa da dobradiça
arrebitada na tampa. Medida Externa

aproximada de 71,0x44,5x37,0(alt. x lar x

prof.) Medida Interna aproximada

:60,0x39,0x24,0 (alt. x lar x prof.)
Tolerância das medidas +/-10%.

Capacidade mínima: 50 litros.

15 R$ 135,00 R$ 2.025,00

120 UN PORTA FILTRO PARA CAPE n° 103,

material plástico.

10 R$ 6.00 R$ 60,00

BACIA DE PLÁSTICO, capacidade
27,5L.

R$ 34,99 R$ 174,95
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Com bico direcionador de água e escala
medidora de volume. Pega anatômica e
segura. Dimensões por peça;
556X221 mm

122 UN JARRA plástica com tampa. alça.

Capacidade 4,0 litros. Dimensões: 230 x

160 X 280 mm

20 R$ 16,99 R$ 339,80

123 UN BALDE PLÁSTICO COM TAMPA E

ALÇA. Capacidade 10 litros.
50 R$ 15,00 R$ 750,00

124 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO -

Concentração de 70° INPM (70% em
peso), 1000 ml, incolor, indicado como

antisséptico tópico e desinfecção de
superfícies fixas. Embalado em frasco

plástico resistente. Uso hospitalar. Uso

hospitalar. Deve apresentar a FISQ
(Ficha de informações de segurança de
produtos químicos). Registro na

ANVISA.

300 R$ 8,99 R$ 2.697,00

125 UN Filtro para coar café cx com 30 unidades

n°103

100 R$4.99 R$ 499,00

126 UN Álcool etílico 70% em gel frasco 500 ml 1000 R$ 7,99 R$ 7.990,00

127 CX MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA,
com elástico, caixa com 50 unidades

Tamanho único Estrutura, material e cor:
1° camada: polipropileno não tecido cor
branca - (camada externa)
2^ camada: papel filtro melt blown (BFE:
>95%) - (camada do meio)
3° camada: polipropileno não tecido cor
branca - (camada interna)
Dimensões aproximadas do produto:
9,5cm(l) X 17,5cm(a)
Registro da Anvisa.

500 R$ 25,00 R$ 12.500,00

128 FRD SACO DE GELADINHO com 1000

unidades, medindo 4cm x 23cm.
100 R$ 12,00 R$ 1.200,00

129 UN COADOR PARA CAFÉ DE PANO
GRANDE, com cabo de madeira, flanela
100% algodão, medindas mínimas 25cm
de diâmetro e 30cm de comprimento.

100 R$5.99

V

R$ 599,00
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130 UN SHAMPOO INFANTIL, capacidade
mínima de 200ml, fragrância suave, não
irrita os olhos, fórmula hipoalergênica Ph
balanceado, não conter corante.

200 R$ 13,89 R$ 2.778,00

131 UN REFIL cestoETE LIQUIDO 500ml para
dispenser, fragrância erva doce.

300 R$ 6,95 R$ 2.085,00

132 UN BORRIFADOR, com válvula Spray
capacidade mínima de 500ml. frasco
ideal para álcool e água de passar.
Válvula gatilho com função de Jato e
Spray, basta alterar na ponta da válvula.

100 R$ 9,75 R$ 975,00

133 MT FF^LDA DE PANO, medindo 60cm x
60cm, tecido 100% algodão.

100 R$ 6,99 R$ 699,00

134 UN FACA Talher, contendo no mínimo as
seguintes especificações: Faca em Inox
com medida mínima de 19.2 XI. 9 cm;
Pode ser levado ao micro ondas e

máquina de lavar louças.

200 R$ 3,99 R$ 798,00

135 UN GARFO Talher, contendo no mínimo as
seguintes especificações: Garfo em Inox
Com Medida Mínima de 18.5 X 2.5cm;
Pode ser levado ao micro ondas e

máquina de lavar louças.

200 R$ 3,50 R$ 700,00

136 UN COLHER Talher, contendo no mínimo as
seguintes especificações: Colher de
sopa em Inox com medida mínima 19 X
4.3 cm.

200 R$ 3,50 R$ 700,00

137 UN TÁBUA DE CORTE DE POLIETILENO:
Placa de polietileno liso, atóxico, de alta
qualidade e em conformidade as normas
sanitária da ANVISA. Produto ideal para
preparo de alimentos. Dimensões
aproximadas (comprimento x largura x
espessura): 50mm x SOmm.

50 R$ 24,06 R$ 1.203,00

TOTAL: R$ 602.954,05

5.1. O custo estimado importa o valor de R$ 683.861,75 (Seiscentos e oitenta e três

mil e oitocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos).

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS OBJETOS
A empresa vencedora do certame deverá entregar de forma parcelada os itens,

conforme solicitação, em até 07 (sete) dias consecutivds^após o requerimento formal
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emitido pela Secretaria Municipal sollcitante, na sede na Prefeitura Municipal de Planalto,

localizada na Praça São Francisco de Assis, Centro, n°1583, Planalto estado do Paraná.

6.2. O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as

seguintes informações:

a) Identificação da Secretaria municipal solicitante;

b) Identificação dos itens a serem adquiridos;

c) Quantidade e medida (quando necessário) dos itens;

d) Local e prazo de entrega dos itens;

e) Assinatura do Secretário (a) municipal responsável;

6.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que

verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa

vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.

6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens e a prestação dos serviços

caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações

previstas no subitem 6.2.

6.5. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização

para a empresa vencedora do certame.

6.6. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e

responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.

6.7. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, com a

apresentação da respectiva nota fiscal;

6.8. O fornecimento dos itens pela empresa vencedora do certame sem a prévia

elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do

ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de

empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas

cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

6.9. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento,

para fins de recebimento definitivo dos produtos.

7.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pelo
Secretário de Administração desta municipalidade, Marcelo Felipe Schmitt.

Planalto - PR, 09 de Setembro de 2022.

/jmM
f  Anderson Délares ,

Secretário Municipal de Serviços Ro^viários
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lon

Secretário

unior neiier

unicipal de Cultura

Angela
Sec

Garcia ̂aneppa
icípBlVie..^úcle

limar

ecretário Muni portes

J^ónir Bianci
Secretário Municipal de OtS^r^e^erviços Urbanos

Lizanora Cristina Boni

Secretária/Municipal de Assistência Social

tyiCoLô /'
Marcelo Felipe Schmitt

Secretário Municipal de Administração

Marlis^DiefernBa^ct
Secretária Municipal de mdústria Comércio e Turismo

Jaiéte Dieckel cie Lima

Secretária Municipal de Educação

Willian Fernando Kegler
Secretário Municipal de Agricultura

ijDi l C. jyoo,
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal de Planalto
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TABELA COMPARATIVA DE VALOR

Empresa 01: A.E.M Oeste Comercial;

Empresa 02: Supermercado Martinkoski;

Empresa 03: Luersen Com. de Produtos Alimentícios

Empresa 04: Supermercado Link LTDA EPP;

Empresa 05: Muítinegócios JMC LTDA;

Empresa 06: Vocir Otávio Fernandes e CIA LTDA;

Banco de Preços.

Ata de Sessão Pública - Pregão Presencial 061/2022 - Município de Planalto PR.

LOTE 1 - GENEROS ALIMENTICIOS

TEMlQTDl UN | A.E.M ^ARTINKOSKll LUERSEN | ÜNK IMULTINEG.I BANCO DE|PLANALTO| VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
PREÇOS

01 900 UN R$22,50 R$23,99 R$19,90 R$19,98 R$ 18,99 R$ 20,16 R$16,82 R$18,99

02 1440PCTE R$22,50 R$25,49 R$ 18,99 R$21,90 R$24,99 R$19,90 R$ 14,00 R$18,99

03 500 CX R$5,50 R$4,99 R$5,98 R$4,99 R$5,11 R$3,64 R$4,99

R$17.091,00

R$ 27.345,60

R$ 2.495,00

04 200 FRD R$ 129,00 R$ 129,90 R$125,90 R$ 159,80 R$ 159,90 R$119,80 R$ 107,40 R$125,90 R$25.180,00
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05 |130 IPCTE |R$ 13,50 |R$ 11,49

06 130 PCTE R$16,50 R$11.49

07 130 PCTE R$13,50 R$11,49

08 500 PCTE R$ 9,80

> MUNICÍPIO DE PLANALTO
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^R$ 4,79 I R$10.98 | R$ 9,99 |R$ 12,27 R$ 8,94
R$13,39 R$11,98 R$9,99 R$ 12.01 R$ 8,00

R$10,98 R$9,99 R$11,98 R$ 7,99

R$ 19,98 R$ 16,90 R$24,99 R$ 15,23

R$ 9,99 |R$ 1.298,70

"R$ 9,99 R$ 1.298,70

' R$9,99 R$ 1.298,70

R$ 9,80 R$ 4.900,00

TOTAL: R$ 80.907,70

LOTE 02 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DIVERSOS

iTEMlQTDl UN | A.E.M lVIARTINKOSKl| LUERSEN | LINK IMULTINEG.I VOCIR |BANCO DE| PLANALTO [VALOR UNIT.I VALOR TOTAL
I  PREÇOS

"Õi 500 PCTE R$6,50 R$4,75

02 1.000 UN R$12,00 R$17,99

"03 2ÕÕ CX R$89,00 "R$13.49

"Õ4 iÕÕ" CX R$25,00 ''R$5,69

"Õ^'5ÕÕ UN R$7,90 R$ 11,49

"Õ6 5ÕÕ UN R$ 5,90 R$ 6,59

"Õ7 7ÕÕ UN R$13,50 R$11,99

^08 5Õ UN R$ 25,00 R$ 25,50

]R$ 5,69 R$7.98 R$4,99 R$ 4,86 R$ 2,97 R$ 4,75 R$2.375,00

R$ 16,98 R$19,99 R$10,00 R$10,35 R$ 8,00 R$10,00 R$ 10.000,00

R$ 120,00^R$ 10,99 R$ 98,84 R$ 89,90 R$ 89,00 R$ 17.800,00

*R$ 8,98 R$ 23,99 R$ 25,00 R$ 10,68 R$ 23,99 R$2.399,00

R$7,98 R$7.99 R$4,50 R$7,97 R$ 4,50 R$ 4,50 R$2.250,00

R$4,98 R$7,99 R$ 5,90 R$ 3,48 R$ 4,98 R$2.490.00

R$10,98 R$ 12,99 R$12,53 R$ 7,95 R$ 10,98 R$ 7.686,00

R$ 10,90 R$ 18,99 R$ 25,00 R$ 13,30 R$10,90 R$ 545,00
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09 50 UN R$35,00 R$13,99

"TÕ 5Õ UN R$ 45,00 R$ 24,99

"Ti 5Õ UN R$ 55,00 R$ 30,00

"T2 5Õ UN R$85,00 R$44,89

"13 Í3Õ UN R$ 25,00

"14 UN R$ 35,00

"15 5Õ UN R$ 45,00

"16 5Õ UN R$55,00 ^R$ 14,99

"17 8Õ UN R$ 95,00

"18 15 UN R$49,50

19 200 UN R$12,50 R$13,99

~2Õ~~2ÕÕ UN R$12,50 R$13,99

^i iÕ CX R$225.00 R$ 209,88

22 iÕ CX R$222,00 R$209,88

23 5Õ UN R$25,00 R$7,99

R$19,80 R$22,99

R$28,80 R$29.99

R$38.80 R$39.90

R$49,90 R$44,90

R$15.80 R$19,90

R$26,80 R$24,99

R$34.80 R$30,00

R$ 60,98 R$ 44,90

R$99,80 R$84.99

R$69,90 R$49.90

R$ 12,89 R$ 6,98 R$ 14,99

R$12,98 R$6,98 R$14,99

''R$ 17,39 R$ 168,00 R$ 199,00

*^R$ 17,39 R$ 168,00 R$ 199,00

R$19,80 R$14,99

R$ 20,00 R$ 14,20 R$13,99 R$ 699,50

R$ 25,00 R$ 17,40 R$ 24,99 R$ 1.249,50

R$ 35,40 R$ 25,70 R$ 30,00 R$ 1.500,00

R$ 48,93 R$ 27,00 R$ 44,89 R$ 2.244,50

R$ 25,22 RS 13,50 R$ 15,80 R$ 2.054,00

R$ 35,85 R$13,23 R$ 24,99 R$ 3.248,70

R$ 40,13 R$ 23,35 R$ 30,00 R$ 1.500,00

R$ 65,00 R$ 38,00 R$ 44,90 R$ 2.245,00

R$100,00 R$ 47,90 R$ 84,99 R$ 6.799,20

R$51,01 R$ 47,50 R$ 49,50 R$ 742,50

R$ 13,25 R$ 6,50 R$ 6,98 R$ 1.396,00

R$13.25 R$ 6,75 R$ 6,98 R$ 1.396,00

R$212,84 R$ 9,99 R$ 168,00 R$ 1.680,00

R$212,84 R$ 14,00 R$ 168,00 R$ 1.680,00

R$ 14,95 R$ 9,99 R$ 7,99 R$ 399,50
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24 50

25 50

26 50

27 15

28 150

29 50

30 300

31 30

32 500

33 600

34 500

35 400

36 500

37 100037 1000

UN |R$ 45,00 |R$ 65,00

UN R$125,00

UN R$159,00 R$149.90

UN |R$ 55,90 |R$ 65,00

CX R$ 162.50 R$141,25

CX |R$ 199,50 |R$ 224,50

UN iR$4,50 1R$ 10,99

UN R$ 25,00

CX R$8,99 R$7,99

UN R$22,50 R$21,70

UN R$ 35,00

UN R$85,00

UN R$ 20,00

R$ 28,50 R$ 49,99

R$ 59,80 R$ 89,99

R$ 89,80 R$ 149,00

R$ 89,80 R$ 99,00

R$ 189,50 R$ 149,90

R$ 169,00 R$130,00

R$ 50,72 R$ 27,40

R$ 118,18 R$60.30

R$152,15 R$84,90

R$58,50 R$40,00

R$ 175,64 R$ 104,50

R$ 189,40 R$99,50

R$ 4,20 R$ 2,50R$3,99 I R$7,98 1R$4,99

R$39,90 R$49,90

R$ 14,39 R$ 10,98 R$ 13,99

R$16,64 R$18,98 R$19,90 R$ 11,50 R$ 11,95 | R$10,00

R$31,90 R$24,20

R$8,75 R$5,90

R$ 49,90 R$ 20,00 R$ 24,96 | R$ 19.80

R$ 49,90

R$ 24,99

R$ 89,49 R$ 24,40

R$22,00 R$ 13,10

UN R$20,50 R$23,99 R$32,65 R$ 16,00 R$ 24,99 R$ 15,00 R$ 25,02 R$12,20

R$ 28,50 R$ 1.425,00

R$ 59,80 R$ 2.990,00

R$ 89,80 R$ 4.490,00

R$ 55,90 R$ 838,50

R$ 141,25 R$21.187,50

R$ 130,00 R$ 6.500,00

R$3,99 R$ 1.197,00

R$ 25,00 R$ 750,00

R$7,99 R$ 3.995,00

R$ 11,50 R$ 6.900,00

R$ 20,00 R$ 10.000,00

R$ 49,90 R$ 19.960,00

R$ 20,00 R$ 10.000,00

R$ 15,00 R$ 15.000,00
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38 30 UN I R$45,00 i R$ 58,35

39 40 UN R$45,00 R$54,75

40 200 UN R$5,99 R$3,29

41 100 UN R$12,50 R$10,49

42 400 UN R$5,50 R$3,15

43 1000 PCTE R$3,99 R$6,00

44 2600 PCTE R$5,50 R$8,99

45 300 I UN I R$ 8,50

46 1 300 I UN R$5,99

47 150 CX R$ 5,50

48 30 UN R$ 350,00

49 30 UN R$ 300,00

50 50 UN R$ 200,00

51

o
o

PCTE R$ 2,00

R$ 3,99

R$ 4,99

R$ 3,99

R$ 73,99

R$1,45

R$ 49,99 I R$ 39,901 R$ 45,80 | R$ 30,00R$ 30,00

R$ 49,90

R$ 6,98 R$ 4,49

R$ 14,98 R$ 10,99

R$ 5,98 $4,00R

R$ 3,48 R$ 3,49

R$ 5,98 R$ 4,99

R$7,98 R$ 5,99

R$ 8,98 R$ 4,99

R$ 6,90 R$ 4,49

R$ 34,90 R$ 149,00

R$ 79,90 R$ 79,90

R$ 99,80 R$ 169,00

R$ 4,98 R$ 4,99

R$ 36,61

R$ 39,90

R$ 24,35 R$ 45,00

R$ 2,62 R$ 2,90

R$9,08 R$ 9,20

R$ 2,48 R$3,15

R$ 1,69 R$ 2,29

R$2,70 R$2,80

R$ 3,29 R$3,99

R$2.95 R$ 4,50

R$ 2,49 R$3,99

R$ 29,95 R$ 32,13

R$ 79,90

R$ 84,30 R$ 73,99

R$1,84 R$ 1,45

R

R

R

R

R$ 1.197,00

R$ 1.800,00

R$ 580,00

R$ 920,00

R$ 1.260,00

R$2.290,00

R$ 7.280,00

R$ 1.197,00

R$ 1.350,00

R$ 598,50

$ 963,90

$2.397,00

$3.699,50

$ 580,00
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52 500 CX R$ 3,50 R$ 3,99

53 300 UN R$12,90 R$13,99

54 100 UN I R$6.50 | R$ 5,29

55 400 CX R$15,50 R$8,85

56 100 UN R$20,00

57 200 UN R$15,00 R$6,20

58 I 30 I UN I R$35,00 | R$ 39,90

59 40 UN R$65,00 R$91,00

60 30 UN R$ 75,00 R$ 75,00

61 30 UN R$25,00 R$29,90

62 30 UN R$ 300,00

63 100 UN R$6,90 R$7,20

64 1000 UN R$4,50 R$10,49

65 1000 UN R$4,50 R$10,49

R$ 8,69

R$ 14,25

R$ 5,76

R$ 9,98

R$13,88

R$ 9,89

R$ 8,98 R$ 3,99

R$9,98 !R$ 10,99

R$ 5,98 R$4.99

R$ 8,90 R$ 7,99

R$ 11,00 R$ 24,99

R$ 8,70 R$ 7,99

R$ 24,50 R$ 44,90

R$ 39,80 R$ 53,90

R$ 79.50 R$ 129,00

R$ 19,80 R$ 29,90

R$ 99,80 R$ 189,00

R$10,89 R$7,98 R$7,99

R$17,69 R$6,98 R$7,99

R$17,69 R$15,80 R$7,99

R$ 3,00 R$ 1,99 R$ 3,50 R$ 1.750,00

R$ 12,78 R$ 9,97 R$ 9,98 R$ 2.994,00

R$6,25 R$4,40 R$4,99 R$499,00

R$14,60 R$13,00 R$7,99 R$3.196,00

R$24,15 R$4,98 R$ 11,00 R$ 1.100,00

R$5,10 R$5,90 R$4,80 R$5,10 R$ 1.020,00

R$33,33 R$22,85 R$24,50 R$735,00

R$ 77,46 R$ 48,75 R$ 39,80 R$ 1.592,00

R$75,06 *R$ 56,90 R$75,00 R$2.250,00

R$27,00 R$22,35 R$25,00 R$750,00

R$244,80 R$133,40 R$99,80 R$2.994,00

R$ 7,32 R$ 4,30 R$ 6,90 R$ 690,00

R$ 5,92 R$ 4,15 R$ 4,50 R$ 4.500,00

R$ 5,92 R$ 4,65 R$ 4,50 R$ 4.500,00
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66 1000 UN I R$4,50 R$10,49
67 30 CX

68 1000 PCTE R$4,00 R$4,99

69 100 UN R$12,50

70 500 CX R$ 4,00 R$ 0,99

71

72 100 UN R$9,50 R$10,25

73 500 FRD R$55,00 *R$ 3,49

74 500 FRD R$79,50 *R$ 6,99

75 500 FRD R$95,00 *R$ 6,65

UN R$2,50 R$2,75

77 50 KIT R$ 6,50

78 100 KIT R$12,00 R$9,00

79 200 KIT R$15,60 R$11,99

Jmi

R$17.69 R$15,80 R$7,99

R$101,38 R$39,90

R$1,99 R$4,90 R$3,99

R$ 0,72 R$3,90

R$ 8,00 R$ 8,99

R$ 7,44 R$ 9,80 R$ 10,90

*R$ 2,65 R$ 65,80 R$ 64,99

*R$ 6,69 R$ 74,80 R$ 149,00

*R$ 3,75 R$ 59,80

R$ 3,59 R$1,48 R$2,19

R$ 15,38 R$ 5,99

R$ 18,49 R$ 8,99

R$ 16,89 R$ 8,99

R$5,92 R$3,90

R$ 47,32 R$ 86,98

R$4,99 R$ 1,95

R$ 11,07 R$8,30

R$ 2,74

R$ 9,48

R$ 9,51

R$ 55,43

R$81,80

R$ 90,00

R$ 2,47

R$ 7,55

R$ 10,88

R$11,99

R$ 1,09

R$4,90

R$ 5,19

R$ 36,74

R$ 65,20

R$ 45,80

R$1,23

R$ 8,49

R$ 7,20

R$ 8,30

R$4,50 R$4.500,00

R$ 30,00 R$ 900,00

R$ 1,99 R$ 1.990,00

R$ 12,50 R$ 1.250,00

R$ 0,72

R$3,99

R$ 7,44

R$ 55,00

R$ 74,80

R$ 59,80

R$1,48

R$ 5,99

R$ 8,99

R$ 8,99

R$ 360,00

R$ 1.995,00

R$ 744,00

R$ 27.500,00

R$ 37.400,00

R$ 29.900,00

R$ 7.400,00

R$ 299,50

R$ 899,00

R$ 1.798,00
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80 50 UN R$ 25,00

81 200 PCTE R$4,50 R$2,80

R$ 15,9982 180 I UN

83 150 I UN

84 150 UN

85 200 UN

86 I 200 I UN

87 I 200 I UN

88 300 PCTE I R$12,50 | R$17,99

89 10001 UN I R$10,00 | R$13,89

90 400 UN I R$35,00

91 200 UN R$ 3,00 R$ 6,39

R$21,49 R$ 29,99

R$2,45 I R$3,98 1R$ 3,99

R$ 20,00

R$ 35,00 R$21,00

R$ 55,00

R$ 15,50

R$ 75,00

R$ 35,00 R$ 25,00

R$16,19 R$13,00 R$17,00

R$24,90 R$14,20 R$21,49 R$ 1.074,50

R$3,33 I R$2,10 R$ 2,80

R$22,80 R$24,99

R$25,59 R$20,80 R$17,99

R$13.80 R$29.90

R$25,59 R$16,80 R$17,99

R$14,79 R$11,00 R$13,99

R$ 14,89 R$12,80 R$10,00

R$ 39,90

R$16,97 I R$9,75

R$ 13,84 R$7,55

R$13,27 I R$6,85

R$3,39 R$3,50 R$2,99 R$2,00 R$4,06 R$5,80 R$2,00

R$ 560,00

R$ 17,11 R$ 13,80 R$ 13,00 R$ 2.340,00

R$ 18,90 R$ 29,90 R$ 15,75 R$ 20,57 R$ 19,80 R$ 15,75 | R$ 2.362,50

R$28,73 R$12,75 R$22,80 | R$3.420,00

R$15,50 I R$3.100,00

R$ 75,22 R$ 30,48 R$ 13.80 R$ 2.760,00

R$31,88 R$15,98 R$16,80 | R$3.360,00

R$11,00 R$3.300,00

R$ 10,00 R$ 10.000,00

R$ 32,48 R$ 22,00 | R$ 35,00 | R$ 14.000,00

R$ 400,00

92 I1500IROLO R$12,50 R$10,99

93 |1500 ROLO R$ 12,50 | R$10,99

R$ 19,99 R$ 12,49 R$8,75

R$ 12,49 R$8,05

R$ 10,99 R$ 16.485,00

R$ 10,99 R$ 16.485,00
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94 1500 ROLO R$12,50

95 1500 ROLO R$ 12,50

96 2000 PCTE R$ 5,50

97 50 ROLO R$ 12,50
i

98 80 ROLO R$ 14,50

99 80 ROLO R$ 15,50

100 120 ROLO R$ 55,00

101 100 FRD R$ 25,00

10

R$10.99

R$ 10,99

2 í 200 I FRD I R$35.00

103 50 FRD R$45,00

104 50 FRD R$55,00

105 110001 UN I R$5.90 I R$ 3.99

106 I 100 I FRD R$55,00

107 80 UN R$9,50 R$13,99

R$ 19,99

9,99

R$3,71 R$6,98 R$5,99

R$4,28 I R$7.98 |R$6.98

R$6.32 R$8,98 R$ 10,99

R$7,75 R$ 10,98 R$ 11.99

R$ 45,79

R$ 101,39

R$ 185,84

'R$2,31 R$8,98 |R$ 7,49

R$14,39 R$12.98 R$18,99

R$ 12,49 R$ 8,35 R$ 10,99 R$ 16.485,00

R$ 12,49 R$8,90 R$ 10,99 R$ 16.485,00

R$ 5,87 R$ 5,05 R$ 5,50 R$ 11.000,00

R$ 10,00 R$ 5,95 R$ 3,71 R$ 185,50

R$ 12,82 R$7,10 R$ 4,28 R$ 342,40

R$ 14,76 R$ 10,10 R$ 6,32 R$ 505,60

R$16,10 R$ 10,00 R$ 7,75 R$ 930,00

R$21,83 R$ 19,30 R$ 25,00 R$ 2.500,00

R$ 30,05 R$ 25,53 R$ 35,00 R$7.000,00

R$41,38 R$ 37,39 R$ 45,00 R$ 2.250,00

R$ 55,26 R$51,80 R$ 55,00 R$2.750,00

R$4,26 R$ 3,50 R$ 3,99 R$ 3.990,00

R$ 55,00 R$16,99 R$ 49,00 R$ 4.900,00

R$ 11,49 R$ 8,50 R$ 9,50 R$ 760,00
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R$ 9,50 *R$ 2,99

R$25,00 R$ 29,99

R$ 15,00

*R$ 3,99 R$ 8,75

108 500 UN

109 600 UN

110I600I UN

111 1000 CX

112 100 PCTE R$25.00 R$34,49

113 1200 1 UN R$13,50 R$9,99

114 1400 1 UN R$35,90 R$29,99

115 I 50 I UN R$30,00

116 200 UN R$5,50 R$4,10

117 30 UN R$12,50

118 5.000 UNUN

119 I 15 I UN

120 MO I UN I R$6,50 | R$12,29

121 05 UN R$45,00

R$2,50

UN R$135,00

R$ 6,69 R$ 6,98 R$ 5,99

R$29,90 R$29,99

R$12,98 R$19,99

R$7,99 R$12.80 R$10,99

*R$ 17,49 R$39,90

R$9,98 R$ 18,80 R$ 17,90

R$ 24,39 R$ 24,80 R$ 32,99

R$ 35,89 R$ 32,80 R$ 30,00

R$5,49 R$7,80 R$4,49

R$ 13,99

R$ 179,00

R$9,89 R$6,00 R$10,99

R$ 34,99

R$6,80 R$ 4,68 R$ 5,99 R$2.995,00

R$ 25,60 R$ 17,40 R$ 25,00 R$ 15.000,00

R$15,27 R$ 6,65 R$ 12,98 R$7.788,00

R$ 8,05 R$ 6,35 R$7,99 R$ 7.990,00

R$ 22,62 R$19,64 R$ 25,00 R$2.500,00

R$ 10,95 R$ 7,90 R$ 9,98 R$ 1.996,00

R$ 33,33 R$ 17,98 R$ 24,39 R$ 9.756,00

R$ 33,00 R$ 19,40 R$ 30,00 R$ 1.500.00

R$ 4,88 R$ 2,39 R$ 4,10 R$ 820,00

R$ 11,54 R$ 7,18 R$12,50 R$ 375,00

R$2,21 R$ 1,18 R$2,50 R$ 12.500,00

R$ 140,02 R$ 70,00 R$ 135,00 R$ 2.025,00

R$ 9,62 R$ 7,50 R$ 6,00 R$ 60,00

R$ 46,17 R$ 25,28 R$ 34,99 R$ 174,95
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122 20 UN R$16,99

UN R$15,00

124 300

125 100 UN R$6,50 R$5.19

126 1000 UN R$9,50 R$13,99

127 500 CX R$25,00 R$27,00

FRD R$ 55,00

129 100

UN R$15,50 R$13,89

131 300

132 100

133 100

UN R$ 12,00

MT R$ 6,99

R$ 10,79

R$25,99 R$19.90 R$19,90

R$25.49 R$ 17,90

R$ 8,99 R$ 9,90

R$4,99 R$8.00 R$4,99

R$ 9,98 R$ 7,99

R$34,99 R$49,90

R$12,00 R$69,90

*R$ 3,06

R$ 14,59 R$ 15,80 R$ 17,99

R$6,95 R$8,00 R$ 15,99

R$ 8,00 R$ 7,99

R$ 3,99

R$ 3,99

R$22,07 R$12,74

R$21,10 R$ 11,98

R$9,13 R$7,89

R$5,57 R$4,02

R$ 12,15 R$6,64

R$26,13 R$21,00

R$ 15,57

R$ 14,97

R$ 14,89

R$ 9,75

R$7,81

R$ 4,96

R$ 3,99

R$16,99

R$ 15,00

R$ 8,99

R$ 4,99

R$ 7,99

R$ 25,00

R$ 12,00

R$ 5,99

R$ 13,89

R$ 6,95

R$9,75

R$6,99

R$ 3,99

R$ 3,50

R$ 339,80

R$ 750,00

R$ 2.697,00

R$ 499,00

R$7.990,00

R$ 12.500,00

R$ 1.200,00

R$ 599,00

R$2.778,00

R$ 2.085,00

R$ 975,00

R$ 699,00

R$ 798,00

R$ 700,00
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136 200 UN R$ 3,50 R$ 3,99 R$ 3,54 R$3,50 R$ 700,00

137 50 UN R$ 55,00 R$ 24,06 R$ 49,90 R$ 49,90 R$ 29,70 R$ 24,06 R$ 1.203,00

TOTAL: R$ 602.954,05

* Os itens que possuem * foram desconsiderados da comparação de valor devido possuírem valores fora do preço de mercado atual
e possuir unidade de medida diferente da solicitada.

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 683.861,75 (Seiscentos e oitenta e três mil e oitocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos).

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:
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PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: A.E.M OESTE COMERCIAL

ENDEREÇO: DOM PEDRO II 450

CNPJ: 12.144.365/0001-79

CIDADE: SÃO MIGUEL DO OESTE SC
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração deste munícipio. Conforme abaixo segue:

rfÊM

POTE

LOTE 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS'

OBJETO

AÇÚCAR CRISTAL pacote com 5 kg
contendo sacarose, originário do suco
da cana, livre de fermentação, isento de
matéria terrosa, de parasitas e detritos,

animais e vegetais, contendo

aproximadamente 99,2%de glicídíos.
CAFÉ - tipo: torrado e moído, em pó
homogêneo. Classificação:
obrigatoriamente superior. Classificação
de bebida: mole a dura, isento de gosto
rio e rio zona. Com no máximo 10% em

peso de grãos com defeitos pretos,
verdes e ou ardidos (PVA) e ausente de
grãos preto-verdes e fermentados.

Tipos de constituição: de 2 até 6 cob. A
marca deve possuir certificado do PQC

- programa de qualidade do café, da

ABIC, em plena validade, ou laudo de

avaliação do café, emitido por
laboratório especializado, com nota de

qualidade global mínima de 7,2 pontos
na escala sensorial do café e laudo de

análise de microscopia do café com

registro e data de fabricação e validade
estampadas no rótulo da embalagem.
Nota de qualidade global: nota de

QTD VALOR

UNIT:

R$ 22,50

VALOR

TOTAL

1440 R$22,50
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qualidade de no mínimo 7,2 pontos na
escala de O a 10 para qualidade global;
características microscópicas:
tolerância para matérias estranhas: até

60 em 25g, conforme resolução RDC n°
14, de 28/03/2014, da ANVISA.

Embalagem: tipo alto vácuo ou vácuo
puro (tijolinho), duplamente embalado,
sendo a primeira embalagem em caixa
protetora de papel e a segunda em

embalagem a vácuo laminada, em

pacotes de 500 gramas, contendo data

de fabricação, validade e lote

estampados no rótulo da embalagem;
prazo de validade: no mínimo, 12

(doze) meses a contar da data de

fabricação. O produto deverá estar em

conformidade com o estabelecido pela
resolução RDC n° 277 - ANVISA, de

22/09/2005.

I CAIXA DE CHÁ aromático, diversos
sabores, mínimo de 25 gramas,
contendo pelo menos 20 saches

embalados individualmente, com data

de fabricação e validade.

ERVA MATE para chimarrão, fardo com

10 pacotes de 1 kG, produzida a partir
de ervas nativas, possuir um sabor
suave, sem adição de açúcar, moagem
fina preservando o calor.

PACOTE DE BALA, contendo no

mínimo, 500gr, sabor menta.

PACOTE DE BALA DURA, contendo no

mínimo 500gr, sabor café.

PACOTE DE BALA de 500gr sabor
iogurte. Ingredientes: Açúcar, Xarope
de Glicose, Gordura Vegetal
Hidrogenada, Acídulante Ácido Cítrico,
Emulsificantes Mono e Diglicerídeos de
Ácidos Graxos e Lecitina de Soja,

R$ 5,50

200 R$ 12,90

130 R$ 13,50

130 R$16,50

130 R$ 13,50
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Aromatizante e C

Vermelho 40.

08 PCTE LEITE EM PÓ 500 MG

Corante Artificiai

LOTE 02 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DIVERSOS

QTD VALOROBJETO

ABSORVENTE HIGIÊNICO uso externo. 500 R$ 6,50
Absorvente higiênico íntimo, feminino,

descartável, de uso externo, tamanho e

espessura normal, com abas,

hipoalérgico, formato anatômico, com

absorção eficiente e bordas devidamente

acabadas, constituído por camada
protetora macia e impermeável, com

linhas adesivas, composição mínima:

papel, celulose, polipropileno, adesivo

termoplástico, polietileno, pacote com no
mínimo 08 unidades.

UN ÁGUA SANITÁRIA uso doméstico, 1.000 R$ 12,00
embalagem plástica, resistente, tampa
com lacre p/ permitir uma boa vedação da
embalagem. Composição: hipoclohto de
sódio e água; teor de cloro ativo: 2,0% a

2,5% p/p, cor levemente amarelo-

esverdeada. na embalagem deverá
constar a data de fabricação, data de

validade do produto e registro na ANVISA
e demais dizeres obrigatórios, conforme

legislação vigente.

Embalagem contendo S.OOOmI

CX Álcool etílíco, frasco 1 litro, com teor 200
alcoólico entre 95,96 GL, volume/volume

ou 92,6 a 93,8 a 15°C, INMETRO, caixa

com 12 unidades.

200

CX ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, em 100 R$25,00
camadas contínuas em forma de rolo

(manta), provido de papel apropriado em

VALOF#
TOTAL,

|R$ 89,00
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toda sua extensão, o algodão deverá
apresentar aspecto homogêneo e macio,

boa absorção, ausência de grumos ou
quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor

branca (no mínimo 80% de brancura).
embalado em saco plástico individual.

UN AMACIANTE DE ROUPA, aspecto físico
líquido viscoso, concentrado, perfumado

composição: sal de amônio, coadjuvante,
fragrância, corante e água.
Embalagem de 2 litros, com tampa abre e
fecha de rosquear.

na embalagem deverá conter os dados de

identificação, procedência, número do

lote, validade, modo de usar,

advertências e número de registro junto à
ANVISA.

Semelhante à marca ipê.

UN APARELHO DE BARBEAR, com 2 500 R$5,90

lâminas, cabo de plástico antideslizante.

UN AROMATIZADOR/NEUTRALIZADOR DE 700 R$13,50
ODORES PARA AMBIENTE, em forma

de aerossol, fragrância agradável, não
contendo clorofiuorcarbono-cfc

(inofensivo à camada de ozônio), registro
no ministério da saúde, embalagem

contendo o nome do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade.

Embalagem: frasco com 400mL

UN Bacia de plástico com capacidade para 50 R$ 25,00
8,65 litros

UN Bacia de plástico com capacidade para 50 R$ 35,00
14 litros

UN Bacia de plástico com capacidade para 50 R$ 45,00
25 litros

UN Bacia de plástico com capacidade para 50 R$55,00
35 litros

UN Bacia de plástico com capacidade para 50 R$ 85,00
40 litros
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50 |R$ 45,00

BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados, reforço no
encaixe da alça, alça em aço 1010/20

zincado, capacidade para 15 litros. O
material deverá ter etiqueta com a
identificação, certificação Inmetro, marca
do fabricante e capacidade.

BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de alta 130 R$ 35,00
densidade, alta resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados, reforço no
encaixe da alça, alça em aço 1010/20
zincado, capacidade para 20 litros. O
material deverá ter etiqueta com a

identificação, certificação Inmetro, marca
do fabricante e capacidade.

BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados, reforço no
encaixe da alça, alça em aço 1010/20
zincado, capacidade para 30 litros. O

material deverá ter etiqueta com a

identificação, certificação Inmetro, marca
do fabricante e capacidade.

BOMBA PARA CHIMARRÃO, aço inox, 50
com rosca, tamanho: grande. Com no

mínimo 25 cm de comprimento.

50

BOTA DE SEGURANÇA; leve; com
cabedal em pvc (impermeável forrada em

malha 100% poliéster); cor branca;
modelo unissex; sem fechamento; cano

longo; solado em pvc reforçado
c/borracha nitrílica branca e

antiderrapante; solado injetado direto no
cabedal: palmilha de montagem em pvc;
sem palmilha higiênica; biqueira em pvc;
alma da bota em pvc; atendendo

exigência de segurança conforme
nbr12594. Tamanho 36 a 44.

BULE DE ALUMÍNIO 4,5 litros 15 R$49,50

 |R$ 55,00

80 R$95,00
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Bule deve possuir cabo de Baquelíte,
garantindo maior segurança durante o
manuseio.

Medidas (Aproximadas)
Altura (Sem Tampa): 17 cm
Diâmetro (Boca): 9.5 cm

Espessura: 1,00 mm

Capacidade: 1,45 Litros

Garantia de 3 meses contra defeito de

fabricação.

UN CERA TIPO LÍQUIDA. Aplicação pisos 200 R$ 12,50
cerâmicos, mármore e Paviflex cor

VERMELHA frasco de 750 ml. A

embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedência
número do lote validade e número de

registro no ministério da saúde.

UN CERA TIPO LÍQUIDA. Aplicação pisos 200 R$ 12,50
mármorecerâmicos, mármore e Paviflex cor

AMARELA frasco de 750 ml. A

embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedência
número do lote validade e número de

registro no ministério da saúde.

CX CERA TIPO PASTA 375G

Composição mínima: cera de polietileno,

parafina, cera microcristalina, solvente

salifáticos, emulsifícante. água, corantes,
conservantes, essência e óleo de pinho.

caixa cl 12 unidades. A embalagem
deverá conter externamente os dados de

identificação procedência, número do
lote, validade e número de registro no
ministério da saúde cor amarela .

CX CERA TIPO PASTA 375G Composição
mínima: cera de polietileno, parafina, cera
microcristalina, solvente salifáticos,
emulsificante, água, corantes,

conservantes, essência e óleo de pinho.

caixa cl 12 unidades. A embalagem

10 R$ 225,00

10 R$222,00
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deve conter externamente os dados de

identificação procedência, número do
lote, validade e número de registro no
ministério da saúde cor vermelha.

UN CESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta
resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para 9
litros.

UN CESTO PARA LIXO confeccionado em 50 R$ 45,00
plástico, telado, formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta
resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para
20 litros

UN CESTO PARA LIXO confeccionado em 50 R$ 125,00
plástico, telado, formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para
80 litros.

UN CESTO PARA LIXO confeccionado em 50 R$ 159,00
plástico, telado, formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para
100 litros.

UN CHALEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS. A 15 R$55,90
chaleira possui cabo de Baquelite,
garantindo maior segurança durante o
manuseio. Garantia de 3 meses contra

defeito de fabricação.

CX COPO DESCARTÁVEL, de polipropileno, 150 R$6,50
com capacidade mínima de 180 ml,

acondicionados em mangas/pacotes. j;
cada manga/pacote deve conter 100
(cem) copos, peso mínimo 198 gramas,
as mangas não devem estar violadas e

deverão estar protegidas em caixa de
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papelão resistente, deverá constar

impresso na manga a capacidade total do
copo, quantidade, e o peso mínimo de
cada copo, os copos devem conter
gravado de forma Indelével; em relevo

marca ou identificação do fabricante,
símbolo de identificação do material para
reciclagem conforme nbr 13230, e
capacidade do copo, os copos deverão
estar em conformidade com nbr 14.865,
nbr 13230 da ABNT. Acondicionados em

caixas contendo 25 mangas/pacotes de
100 unidades.

CREME DENTAL - com flúor embalagem
com 90 gr. com micropartículas de cálcio,
ação bacteriana, registro no ministério da
saúde, embalagem deve conter a marca
do fabricante, peso liquido, data de
fabricação e prazo de validade, deve ser
aprovado pela abo - (associação

50 R$
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brasileira de odontologia) |
UN CUIA PARA CHIMARRÃO de porongo 30 R$ 25,00

com aprox. 16 cm altura - diversos

tamanhos, lisa, sem borda e com pé.

CX CURATIVOS ADESIVOS transparentes
caixa com 40 unidades. Curativo estéril

de espuma, constituído por uma camada
externa impermeável de filme de

poliuretano com barreira viral e bacteriana

que controla a transmissão de vapor da

umidade proveniente do exsudato

absorvido pelo curativo e uma almofada

central com camadas absorventes. A

almofada central'absorvente é composta
por uma camada de espuma de

poliuretano e uma camada em contato

com o leito da ferida de 100% fibras de

carboximetilcelulose com 1,2% de prata
iônica. Contém bordas de adesivo de

silicone. Indicado como curativo primário
ou secundário. Não gruda no ferimento;

Não deixa resíduos; Medidas

aproximadas da embalagem: Largura de
10 cm; profundidade 04 cm; peso 0,05 kg;
altura 10 cm.

UN DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO 600 R$22,50
GERAL - age de modo efetivo,

removendo totalmente os diversos tipos
de sujidades e manchas, composição:
associação de tensoativos não-iônicos e

catiônicos, agentes sequestrantes,
agentes emulsionantes, corantes,

essência lavanda/floral e veículo aquoso.
Galão capacidade mínima de 5 litros.

Diluição mínima: 1:20. Com registro na
ANVISA.

UN DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO: 500 R$35,00
Limpador ácido altamente concentrado

com alto poder de limpeza de sujidades e
incrustações inorgânicas em veículos em
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geral. Limpeza, desincrustação e
conservação da veículo com

responsabilidade ambiental. Frascos

com 5 litros.

UN DETERGENTE DESENGORDURANTE

AMONIACAL, limpador para sujeira
pesada, com ação desengordurante com
enxágüe para pisos, com alto poder de
remoção de óleos e gorduras(fogões,
coifas. suggar e outros) e, em ladrilhos e
outros pisos encerados ou outros

acabamentos, anula cheiro de gordura e
tritura. 'Ideal para limpeza pesada, faixa
de concentração para o uso: de 1,0 a
5,0% (de 10 a 50 ml por litro de água),
aspecto: líquido; ph 10,0 - 11,5;

composição química: tensoativo aniônico,
amônia, alcalinizante e sequestrante,
princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato

de sódio (n° cas 25155 - 30 - 0) 4,0 -
7,0%. embalagem: bombona de 5 litros.

UN DETERGENTE MULTIUSO recomendado

para a limpeza geral na copa e cozinha,
remove com facilidade gorduras, animais,

vegetais e minerais.

ação desengordurante, excelente

resultado em sujeiras de fácil remoção, o
produto já vem pronto para uso facilitando
o uso no dia-a-dia, com ph neutro e alto

poder de limpeza, excelente poder de
remoção de gorduras. Frascos de 5 litros.

UN DETERGENTE NEUTRO recomendado

para a limpeza geral na copa e cozinha,
remove com facilidade gorduras animais,
vegetais e minerais. ação
desengordurante, excelente resultado em
sujeiras de fácil remoção o produto já
vem pronto para uso facilitando o uso no

dia-a-dia, com ph neutro e alto poder de
limpeza, excelente poder de remoção de
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gorduras. Detergente de aspecto líquido

viscoso, indicado para lavagem de

louças, talheres, copos e utensílios de

cozinha em geral, embalado em Frasco

plástico transparente de 5 litros,

composição: componente ativo /

tensoativo aniônico (linear alquilbenzeno

sulfonato de sódio) e glicerina;

coadjuvantes: conservantes,

sequestrante, espessantes, corantes,

fragrância e veículo, deve possuir n*" de

notificação da anvisa/ms impresso no

rótulo, o produto deve possuir as

seguintes características: ph entre 6,5 e

7,5; viscosidade de 300 cp a 500 cp;

matéria ativa aniônica entre 8,0% e

10,0%, baseado nas características do

produto referência ypé, da fabricante

química amparo Ltda., comprovadas por

laudo técnico expedido por laboratório

idôneo registrado junto à ANVISA

DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA 30 R$ 45,00

- Material plástico abs, visor para

verificação do volume interno de papel,

com chaves, para papel interfolha de 03

dobras (23 cm x 27cm) e 02 dobras

(23cm X 23cm), sistema que permite sair

apenas uma folha por vez, acompanha

parafusos e buchas para fixação.

DISPENSADOR PARA sabonete liquido. 40

sistema que aceita reservatório para

abastecer, manuseio pratico e de fácil

instalação.

Especificações: Abertura Inteligente e

segura,

acompanha reservatório de 800 ml.

Processo de produção por injeção
termoplástica

Cor: Branco

Peso aproximado: 0,300 g

40 |R$ 45,00
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Medidas aproximadas
Largura x Altura x Comprimento: 10,5 x

25,5x 11.

UN ESCOVA PARA LIMPEZA, oval, uso
geral, base em polipropileno, resistente,
medindo no mínimo 12 cm de
comprimento e cerdas de nylon medindo
no mínimo 1,0 cm de altura.

UN ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE.
Material: cabo e base em polipropileno,
cerdas em nylon sintético ou
polipropileno. Cerdas: comprimento
mínimo (saliente) de 12cm e espessura
média de 0,60mm, com fixação firme e
resistente ao cabo. Cabo: altura 18cm.
para uso de limpeza de vaso sanitário.

UN ESPONJA DE AÇO inoxidável de longa 400 R$ 5,50
duração. 10 gramas.
ESPONJA DE LÃ AÇO - material lã de
aço carbono, formato retangular, textura
macia, isenta de sinais de oxidação,
comprimento mínimo 9 cm, largura
mínima 4cm, peso líquido mínimo 42 g -
aplicação utensílios e limpeza em geral,
embalagem com 8 unidades.
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE
(fibra e espuma), formato retangular,
medindo 110x75x23 mm, abrasividade
média. composição: espuma de
poliuretano com bacterlcida, fibra sintética
com abrasivo. Pacote com 3 unidades.
O produto deve possuir características de
desempenho e durabilidade iguais ou
superiores ao produto da marca scotch-
brite, fabricante 3m comprovado por
laudo expedido por laboratório habilitado.

UN COADOR DE CAFÉ - características: 300 R$ 8,50
flanela 100% algodão, cabo isolado, 15
cm de diâmetro, e 22 cm de
profundidade.
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46 I UN FLANELA PARA LIMPEZA, material:
algodão, dimensões: 40cmx60cm, com
bainha. Cores diversas.
FÓSFORO DE MADEIRA; apresentadoi
na forma de palito; caixa com 200 palitos;
tamanho extralongo, mínimo 10cm
comprimento; embalado em material que
garanta a integridade do produto; com

certificação compulsória Inmetro.
48 UN GARRAFA TÉRMICA feita iS

poliuretano, com abertura superior grade
e bico dispensador inferior com válvula de
rosquear, capacidade de 4 litros, diâmetro
de 23cm, altura de 24cm e peso de 0,9kg,
largura do bocal 7cm cor azul.

49 UN GARRAFA TÉRMICA 3.5 LITROS |
50 UN GARRAFA TÉRMICA INOX LÚMINA:

garrafa térmica, aromada, de alta
resistência, com formato cilíndrico, com
tampa de pressão, capacidade de
aproximadamente 1,8 litro, com alça para
transporte, ampola de vidro e sistema
anti-pingos. conteúdo e dimensões
(cxixa): 15,2x13,5x36.7cm. mais
informações: - conservação térmica de
líquidos frios e quentes. - sistema de
bomba exclusivo, jato forte e preciso, não
deixa manchas, conservação térmica de,
no mínimo, 6 horas.

51 PCTE GUARDANAPO, papel absorvente, folha
dupla de alta qualidade, na cor branca, 4
dobras, dimensões mínimas 24x22 cm,
100% fibras naturais, embalagem: pacote
com 50 unidades, com dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.

52 CX HASTES/BASTONETES DE ALGODÃO í
100% PURO, COM HASTES PLÁSTICAS
FLEXÍVEIS inquebráveis, com pontas de
algodão que não soltem fiapos e sua

5

300 R$5,99

150 R$5,50

30 R$ 350,00

30 R$ 300,00

50 R$ 200,00

400 R$2,00

00 R$ 3,50
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base contenha ranhuras que permitam
uma fixação segura e higiênica.

UN INSETICIDA aerossol, inseticida

doméstico; aerossol (mata moscas,
pernílongos, mosquito da dengue e suas
larvas); composto de d-aletrina 0,1%,
permetrina 0,2%; tetrametrina 0,2%;
solvente aiinfatico; propelente
(propano/butano), sem cfc; principio ativo
d-aletrina; princípio ativo transflutrina;
embalado em frasco metálico com 400,
ml. Dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade e registro ou
notificação no ministério da saúde.

UN ISQUEIRO DESCARTÁVEL a gás para 100 R$6,50
3000 chamas, fabricado dentro das

normas Nbriso 9994: 1999.

CX LENÇO DE PAPEL 400 R$15,50
Caixa com 100 Lenços.
Tipo de folha: dupla

Composição: polpa de celulose.
UN LIMPA CARPETE E TAPETE com 500ml. 100 R$20,00

produto especial para limpeza de
carpetes e tapetes. Além de limpar,
amaciar, perfumar e traz vida as cores.

Promove uma incrível remoção de
manchas difíceis, como ovo, amora,
morango e uva.

UN LIMPA VIDRO - limpa vidro, tipo líquido. 200 R$ 15,00
Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500
ml. Embalagem certificada pelo Inmetro,
fabricante deverá ter laudos ou fichas

técnicas de especificação do produto,
ficha de informações sobre a segurança
de produtos químicos, registros ou
notificações da legislação vigente no
ministério da saúde e ANVISA para
produtos e embalagens. Data de

fabricação, nome e registro do químico

OOSl



município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planaKo@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 15Ç3
85750-000 PLANALTO - PARANA

responsável com CRQ, razão social,

endereço e CNPJ do fabricante deverão

constar visivelmente na embalagem.

58 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 15 litros com tampa e pedal formato

cilíndrico.

30 R$ 35,00 R$

59 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 30 litros com tampa e pedal formato

cilíndrico.

40 R$ 65,00 R$

60 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 60 litros com tampa.

30 R$ 75,0,0 R$

61 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 9 litros com tampa e pedal formato

cilíndrico.

30 R$ 25,00 R$

62 UN LIXEIRA, material polietileno, capacidade
80 litros, com tampa, formato cilíndrico.

30 R$ 300,00 R$

63 UN LUSTRA MÓVEIS - frascos de 200 ml

fragrância lavanda.
100 R$ 6,90 R$

64 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

látex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. Deverá

estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. Embalagem plástica
contendo 1 par. deve possuir n° de ca

impresso e válido. Tamanho grande, (g)

1000 R$ 4,50 R$

65 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

átex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. Deverá

estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. Embalagem plástica

1000 R$ 4,50 R$

15
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contendo 1 par. deve possuir n" de ca

impresso e válido. Tamanho médio(m).
UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

látex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. deverá

estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. embalagem plástica
contendo 1 par. deve possuir n" de CA

impresso e válido.

Tamanho pequeno(p).

CX LUVA DE SEGURANÇA para proteção
das mãos. Vinil SEM PÓ/AMIDO

Fabricada em resina de PVC incolor.

Isenta de pó. Ambidestra. Aprovadas pelo
Ministério do Trabalho Atóxica e

epirogênica. Descartável e de uso único.

Caixa com 100 unidades

68 PCTE NAFTALINA (BOLAS): aspecto físico 1000 R$ 4,00
esferas brancas, de odor característico,
peso molecular 128, 17, fórmula química
clOha, grau de pureza em torno de 95,
número de referência química CAS 91-
20-3. pacote com 50 gr.
embalagem com 30 unidades 50g.

UN PÁ PARA LIXO, em chapa de aço ou 100 R$ 12,50
alumínio com cabo grande.
Material cabo: madeira. Comprimento
cabo: de até 80 cm. Características

adicionais: com cabo perfeitamente reto e
lixado ou plastificado.

CX PALITO DE DENTE de madeira; no 500 R$ 4,00
formato roliço e pontiagudo; medindo
65x2,Omm; embalagem paliteiro de
papelão c/100 unidades.

UN |PANO DE PRATO LISO COR BRANCA - 500 R$ 3,99
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material 100% algodão, alvejado, com
bordas com acabamento com barra, alta

absorção, dimensões aproximadas:
comprimento 65 cm, largura 45 cm.

UN PAPEL alumínio em rolo medindo 45

cm de largura e 7,5 metros de

comprimento, espessura de 0,11 mícron,
embalado em caixa de papelão, sem
furos e sinais de oxidação. Acondicionado
conforme a praxe do fabricante de forma

a garantir a higiene e integridade do
produto até seu uso, embalagem deverá
conter externamente os dados de

identificação, procedência e quantidade.

PAPEL HIGIÊNICO DE BOA

QUALIDADE - folha simples, classe 01,
fragràncla neutra, na cor branca, alvura
ISO maior que 80%, índice de maciez

menor que 6 nm/g, resistência a tração

ponderada igual ou maior que 90 n/m,
quantidade de furos menor que 100
mm2/m2, quantidade de pintas menor
que 200 mm2/m2, tempo de absorção de
água menor que 6 s, conforme norma

ABNT nbr 15464-1 e 15134,
características complementares: matéria

prima 100% fibra vegetal, comprimento
do rolo 30m - com tolerância de 2%, com
largura de 10 cm - com tolerância de 2%,
diâmetro no máximo 11,7 cm, largura do
tubete lOcm - com tolerância de 2%,
diâmetro interno maior que 4 cm, formato
gofrado, picotado, rotulagem contendo: c/
identificação da classe, marca,
quantidade de rolos, aroma, metragem do
papel, nome do fabricante e fantasia,
CNPJ, e-mail, telefone do sac,
embalagem com boa visibilidade do

produto.

Pacote com no mínimo 4 rolos - fardo
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com no mínimo 16 pacotes. |
IGIÊNICO, neutro, folha dupla. 500 R$ 79,50

em rolo, com dimensões 10cm (largura) x
30m (comprimento) com variação em ate
+/- 2% (dois por cento), 100% fibras
celulósicas, não reciclado, isento de
partículas lenhosas, metálicas,
fragmentos plásticos ou outras
substâncias nocivas a saúde, grafado
(com relevo), crepado (com elasticidade),
na cor branca, macio, alta absorção,
solúvel em água, sem odor.

embalagem contendo informações sobre
o produto e o fabricante, sendo todos os

dizeres em língua portuguesa (brasil),
critérios de conferência e inspeção no
recebimento: visual, por cheiro, tato e
medição.

Pacote com no mínimo 4 rolos - fardo
com no mínimo 16 pacotes.

FRD PAPEL, TOALHA, em bobina, cor branca, 500 R$95,00
largura mínima 20cm, comprimento
mínimo lOOm, com variação em ate - 2%
(menos dois por cento), sem odor, textura
com relevo sensível ao tato (gofrado),
100% fibras celulósicas virgem, não
reciclado. Embalagem: contendo
informações sobre o produto e o
fabricante, sendo todos os dizeres em
língua portuguesa (Brasil). Critérios de
conferência e inspeção no recebimento:
visual, por cheiro, tato e medição.
Cada fardo com 12 pacotes contendo 02
unidades.

UN PEDRA SANITÁRIA para uso em vaso 5000 R$ 2,50
sanitário, higienizante, poder bactericida.
Arredondada com suporte. Aroma: floral,
eucalipto, lavanda ou jasmim.
Consistência: sólida. Composição:
paradiclorobenzeno. Essência e corante.
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Peso: 35g. Variação: +/-10% do peso.
Uso: vaso sanitário.

KIT PILHA ALCALINA MÉDIA C, para uso
geral e diário. A pilha alcalina possui
potência confiável e prolongada. Sua
química e seu design aperfeiçoados
garantem o melhor desempenho em

equipamentos de uso geral, além de
proporcionar uma vantajosa relação
custo-benefício, em comparação a outras
pilhas alcalinas e às pilhas comuns de
zinco-carbono.

KIT COM 2 UNIDADES CADA

KIT PILHA AA Características: pilha alcalina
aa; kit com 4 unidades; qualidade
superior; maior durabilidade; melhor

eficiência na condução da corrente
elétrica; ideal para controles, agendas
eletrônicas, brinquedos, projetos, etc.
Especificações:

marca :flex;modelo:fxaak4;tensão:1,5v;tipo
:alcalina;tamanho:aa; dimensões (cxd)
~50x14mm;

peso: 100g.

KIT PILHA AAA PALITO - bateria 9 volts

alcalina alkaline. Característica do

produto químico sistema: dióxido de
alcalino zinco / manganês (zn /
mno2)designação: ansi 1604a, iec
eirSvoltagem nominal:9v

temperatura alcance: -20 " c a 54 ° c (-4 "
f a 130 ° f)peso: 45 gramas volume: 22,8
cm3

terminais: snap prazo de validade: 5 anos
(85% da capacidade)metais pesados
conteúdo: não adicionou mercúrio,
cádmio ou chumbo.

KIT COM 4 UNIDADES CADA.

UN PILHA (BATERIA) - bateria 9 volts

alcalina alcaline. Característica do
50 R$25,00
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produto químico sistema: dióxido de

alcalino-zinco / manganês (zn
mno2)designação: ansi 1604a, iec 6lr6
voltagem nominal: 9v

temperatura alcance: -20 ° c a 54 ° c (-4 °
f a 130 ° f)-Peso: 45 gramas. Volume:
22,8 cm3. Terminais: snap. Prazo de
validade: 5 anos (85% da capacidade),
metais pesados conteúdo: não adicionou

mercúrio, cádmio ou chumbo

81 PCTEPRENDEDOR DE ROUPA, formato
retangular, de madeira, medindo 8cm.

Embalado em pacote plástico contendo
12 unidades

200 R$ 4,50 R$

82 UN QUEROSENE, composição solvente,
derivado do petróleo, tipo hidrocarboneto,
isento de benzeno, para uso de limpeza
em geral, em embalagem plástica de 1
litro.

180 R$ 20,00 R$

83 UN RODO COM CABO DE MADEIRA

plastificado, com rosca, medindo no

mínimo 1,20 cm de comprimento suporte
de madeira medindo aproximadamente
80 cm com borracha dupla. Utilização
piso ou qualquer superfície lisa com
reforço.

150 R$ 35,00 R$

84 UN RODO COM ESPUMA DE ALTA

DENSIDADE, ideal para passar cera e
avar pequenas áreas como pisos e
paredes. Comprimento de 55 cm e

acompanha cabo com 120 cm. Com

cantos arredondados.

150 R$ 55,00 R$

85 UN RODO DE ESPUMA com cabo utilizado

para limpeza de azulejos, pisos rústicos,
paredes, forros em alvenaria. Espuma
com alta resistência. Base em madeira

com espuma grampeada largura:40 cm,

densidade da espuma : média

200 R$ 15,50 R$

86 UN RODO PARA PISO, com borracha de

B.v.a, base em madeira com 100 cm de
200 R$ 75,00 R$

20

0097



•iii.ltf,'

MUNICÍPIO DE

PLANALTÕ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.525/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto(a)planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 15^3
85750-000 PLANALTO - PARANA

comprimento, cabo em madeira revestido

em plástico, rosqueável, com 120 cm de

comprimento, podendo ter variação
dimensional de

+/- 5 %. as borrachas deverão ultrapassar
a base em no mínimo 1 cm.

UN RODO PARA PISO, com borracha de200 R$35,00
e.v.a, base em madeira com 55 cm de

comprimento, cabo em madeira revestido

em plástico, rosqueável, com 120 cm de

comprimento, podendo ter variação
dimensional de +/- 5 %. as borrachas

deverão ultrapassar a base em no mínimo

1 cm.

88 POTE SABÃO EM BARRA, de glicerina 200 g 300 R$12,50
na cor azul embalado em saco plástico,
eb 56/54 da ABNT contendo 05 unidades,

a  embalagem deverá conter

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

número do registro no ministério da
saúde.

89 UN SABÃO EM PÓ indicado para lavagem de 1000 R$ 10,00
roupa branca e colorida, com tensoativo

biodegradável e triplação. Embalado em
recipiente com 1 kg, com sistema prático
para fechamento após o uso,
composição: alcalinizantes,
sequestrantes, branqueadores ópticos,
componente ativo linear alquilbenzeno

sulfonato de sódio em concentração entre
10% e 20%, coadjuvantes, enzimas em

concentração de 1%, corante, fragrância,
carga e água. Deverá constar na

embalagem os dados do fabricante,
instruções e precauções de uso, código
de barra, n° do registro do produto junto a
ANVISA. As características de

composição. Devem ser iguais ou
superiores às do produto referência: orno
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multiação, fabricante Unilever. As

características referidas deverão ser

comprovadas por laudo expedido por
laboratório de idoneidade reconhecida

cadastrado junto à ANVISA.

UN SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO -
sabonete antisséptico para higiene das
mãos. Limpeza e assepsia das mãos com
eficácia contra um amplo espectro de
micro-organismos

(staphylococcusaureaus, escherichia coli,
pseudomonasaeruginosa. e salmonela
choleraesuis). Faixa de concentração
para o uso: puro. Aspecto: líquido

viscoso; ph 6,0 - 8,0; composição
química: tensoativoaniônico, tensoativo
não iônico, tensoativoanfótero e agente
bactericida; princípio ativo: triclosan (n°
cas 3380-34-5) 0,3 — 0,5%. Embalagem
com 5 litros.

91 UN SABONETE - em tablete, uso adulto, de 200 R$ 3,00
fragrância suave. O sabonete deve

possuir grande poder espumante, ser
cremoso o suficiente para não

desenvolver rachaduras ao longo do
tempo de sua utilização, formar o mínimo

de massa gelatinosa que leva ao seu

amolecimento precoce e não causar

irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote
com 01 unidade de 90 g. a embalagem
deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, número do
lote, validade e número de registro no
ministério da saúde.

92 ROLO SACO DE LIXO AZUL, não transparente, 1500 R$ 12,50
capacidade de 100 litros, medindo 75 cm

(largura) x 1,05 cm (altura mínima),
fabricados com resinas termoplásticas de
alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de
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resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado
em rolo com 25 unidades.

conformidade com as normas da abnt.

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado
em rolo com 50 unidades.

94 ROLO SACO DE LIXO AZUL, não transparente, 1500 R$ 12,50
capacidade de 30 litros, medindo 59 cm

(largura) x 62 cm (altura mínima),
fabricados com resinas termoplásticas de
alta resistência, compatível com a sua
capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado
em rolo com 50 unidades.

95 ROLOSACO DE LIXO AZUL, não transparente, 1500 R$ 12,50
capacidade de 50 litros, medindo 63 cm

(largura) x 80 cm (altura mínima),
fabricados com resinas termoplásticas de
alta resistência, compatível com a sua
capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado
em rolo com 50 unidades.

96 PCTE SACO PLÁSTICO PARA LIXO 2000 R$ 5,50
INFECTANTE, 60 litros. 10 micras, cor
branca, leitoso em polipropileno contendo
o símbolo de substância infectante em

vermelho. Pacotes com 10 unidades.
97 ROLOSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50 R$12.50
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PARA FREEZER. Material: políetileno.
Capacidade: 2 kg. Rolo com 100
unidades.

98 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 80

PARA FREEZER. Material: poíietileno.
Capacidade: 3 kg. Rolo com 100
unidades.

99 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 80

PARA FREEZER. Material: políetileno.
Capacidade: 5 kg. Rolo com 100
unidades.

100 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 120

PARA FREEZER. Material: políetileno.
Capacidade: 7 kg. Medidas aproximadas
35x50cm. Rolo com 100 unidades.

101 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 100

capacidade de 1 kg fardo com 500
unidades.

102 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 200

capacidade de 2 kg fardo com 500
unidades .

103 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50

capacidade de 7 kg fardo com 500

unidades

104 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50

capacidade de 10 kg fardo com 500
unidades

105 UN SAPONÁCEO CREMOSO, composição 1000
tensoativos aniônico e náo-aniônico,
espessante, aplicação limpeza pisos,
paredes e louças, características
adicionais componente ativo

biodegradável linear alquibenzeno,
aspecto físico cremoso, embalado em

frasco de 300 ml. A embalagem deverá
conter externamente os dados de

identificação, procedência, número do
lote, validade e número de registro no
ministério da saúde.

R$ 14,50

R$ 15,50

R$ 55,00

R$ 25,00

R$ 35,00

R$ 45,00

R$ 55,00

R$ 5,90
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FRD SACO DE PAPEL MONOLÚCIDO, TIPO 100 R$55,00
PIPOCA, tamanho 2, branco 100%

celulose, fardo com 500 unidades

tamanho fechado aproximado

15,5cm/8cm.

UN SHAMPOO - em embalagem de 480 ml,
fórmula suave que não irrita os olhos,
contem ph neutro, com glicerina

proporciona brilho e macies natural dos

cabelos, testados dermatologicamente
formulado de maneira a minimizar o

possível surgimento de alergia.
Fragrância neutra, podendo ser utilizado

diariamente em todos os tipos de cabelo.

UN SUPER COLA DE FIXAÇÃO
INSTANTÂNEA, o adesivo super cola é
recomendado para adesões que
necessitam de alta velocidade e

excelente resistência. É um

monocomponente a base de cianoacrilato

e não requer mistura, o processo de cura

inicia-se quando o adesivo entra em

contato com a umidade.

Ideal para adesão em borrachas,
plásticos e metais, aderindo também aos

demais substratos com alta performance.
Unidade com 2 g.

UN TOALHA DE BANHO FELPUDA 600 R$25,00
TAMANHO ADULTO-

Composição do tecido 100% algodão;
com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc)
(0,70x1,40) m; gramatura entre 301 e
400 mg/m^, com barra nos quatro lados.

Resistente a processo de lavagem
industrial; embalada individualmente,

diversas cores

UN TOALHA PARA ROSTO FELPUDA 600 R$15,00
TAMANHO ADULTO;

Composição do tecido 100% algodão;
com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc)
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(0,45x0,70) m; com barra nos quatro
lados. Resistente a processo de lavagem
industrial: embalada individualmente,

diversas cores.

CX LENÇO UMEDECIDO - material não

tecido, dimensões cerca de 15 x 20 cm,

componentes o/ emoliente, isento de

álcool, característica adicional

hipoalérgico, tipo uso descartável, uso
infantil, embalagem com 48 lenços.

112 PCTE TOUCA DESCARTÁVEL - confeccionada

em tecido não tecido (tnt) micro
perfurada, com elástico nas

extremidades; redonda e anatômica, cor

branca, tamanho único; pacotes com 100

toucas.

113 UN VASSOURA DE NYLON - com cerdas

macias, cepo plástico de 22 cm, cerdas

de 22 cm, cerdas de 11,5 cm com

plumagem nas pontas, com cabo

rosqueado de madeira plastificada, para
limpeza em geral, tipo doméstica.

114 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL-com'
60cm, cepa em palha, com cerdas de

palha, tipo 5 fios e amarração com arame,
cabo de madeira, lixado e perfeitamente

reto, cabo com no mínimo 1,20m, para
limpeza em geral.

115 UN VASSOURA METALICA FIXA-com cabo'
de madeira, 22 dentes. Indicada para
recolher grama e folhas, tanto para
gramados, como para superfícies duras

como ruas e calçadas.

116 UN ESCOVA PARA UNHAS - cerdas"
macias, limpeza eficiente, cabo de

plástico. Semelhante a escova Condor.

117 UN BACIA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE
5,2L.

Com bico direcionador de água e escala

1000 R$3,99

100 R$25,00

200 R$13,50

400 R$35,90

50 R$30,00

200 R$ 5,50

30 R$12,50
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medidora de volume.

Pega anatômica e segura.
Dimensões por peça: 34X119mm
SACOS PARA LIXO de 100L com 5.000 R$ 2,50
espessura de 0,12 micras ou 60 micras.
Reforçado.

LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA
DE ACIONAMENTO NO PEDAL,
resistente, com proteção contra raios
solares uv, capacidade: 501 dimensões
aproximadas: comprimento: 46,7 cm x
largura 35 cm x altura 59cm Lixeiras 50L
com pedal e tampa em plástico rígido:
Lixeira 50 litros com pedal metálico,
fabricada em polietileno de alta densidade
com tratamento em UV. Pedal fabricado

em tarugo de ferro maciço galvanizado e
chapa xadrez galvanizada. Dobradiça
traseira fixada em suporte reforçado e
preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa
da dobradiça arrebitada na tampa.
Medida Externa aproximada de
71,0x44,5x37,0(alt. x lar x prof.) Medida
Interna aproximada :60,0x39,0x24,0 (alt. x
lar x prof.) Tolerância das medidas +/-
10%. Capacidade mínima: 50 litros.

120 UN PORTA FILTRO PARA CAFÉ n° 103, 10 R$6,50
material plástico.

121 UN BACIA DE PLÁSTICO, capacidade 27,5L. 05 R$45,00
Com bico direcionador de água e escala
medidora de volume. Pega anatômica e
segura. Dimensões por peça:
556X221 mm

122 UN JARRA plástica com tampa, alça. 20 R$16,99
Capacidade 4,0 litros. Dimensões: 230 x
160 X 280 mm

123 UN BALDE PLÁSTICO COM TAMPA E 5Õ~R$ 15,00
ALÇA. Capacidade 10 litros.

124 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - 300 R$9,50
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125 UN

126 UN

127 CX

128 I FRD

129 I UN

130 UN

131 I UN

132 I UN

Concentração de 70° INPM (70% em
peso), 1000 ml, incolor, indicado como

antisséptico tópico e desinfecção de
superfícies fixas. Embalado em frasco

plástico resistente. Uso hospitalar. Uso
hospitalar. Deve apresentar a FISQ
(Ficha de informações de segurança de
produtos químicos). Registro na ANVISA.

Filtro para coar café cx com 30 unidades 100

n° 103

Álcool etílico 70% em gel frasco 500 ml
MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA,
com elástico, caixa com 50 unidades

Tamanho único Estrutura, material e cor:
1® camada: polipropileno não tecido cor
branca - (camada externa)
2^ camada: papel filtro melt blown (BFE:
>95%) - (camada do melo)
3® camada: polipropileno não tecido co

branca - (camada interna)
Dimensões aproximadas do produto:
9,5cm(l) X 17,5cm(a)
Registro da Anvisa.

SACO DE GELADINHO com 1000 100

unidades, medindo 4cm x 23cm.

COADOR PARA CAFÉ DE PANO 100
GRANDE, com cabo de madeira, flanela
100% algodão, medindas mínimas 25cm
de diâmetro e 30cm de comprimento.

SHAMPOO INFANTIL, capacidade 200
mínima de 200ml, fragrância suave, não
irrita os olhos, fórmula hipoalergênica Ph
balanceado, não conter corante.

REFIL SABONETE LIQUIDO 500ml para 300
dispenser, fragrância erva doce.

BORRIFADOR, com válvula Spray 100
capacidade mínima de 500ml, frasco ideal
para álcool e água de passar. Válvula
gatilho com função de Jato e Spray, basta
alterar na ponta da válvula.

R$ 55,00

R$14,90

R$ 15,50

R$ 13,50

R$ 12,00
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FRALDA DE PANO, medindo 60cm x 100 R$6,99

60cm, tecido 100% algodão.

FACA Talher, contendo no mínimo as 200 R$4,50

seguintes especificações: Faca em Inox

com medida mínima de 19.2 X1. 9 cm;

Pode ser levado ao micro ondas e

máquina de lavar louças.

GARFO Talher, contendo no mínimo as 200 R$ 3,50

seguintes especificações: Garfo em Inox

Com Medida Mínima de 18.5 X 2.5cm;

Pode ser levado ao micro ondas e

máquina de lavar louças.

COLHER Talher, contendo no mínimo as 200 R$ 3,50

seguintes especificações: Colher de sopa

em Inox com medida mínima 19 X 4.3 cm.

TÁBUA DE CORTE DE POLIETILENO: 50 R$ 55,00
Placa de polietileno liso, atóxico, de alta

qualidade e em conformidade as normas

sanitária da ANVISA. Produto ideal para

preparo de alimentos. Dimensões

aproximadas (comprimento x largura x

jespessura): 50mm x 30mm.

VALOR TOTAL: R$

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS

DATA: 30/08/2022

í A»inado dlgttalinen» por: ,
jA.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI
SuB Siitenticidade pode ser conflnnada no 'endereço :
<http://www.serpro.gev.br/assinador-d<gita1>

ASSINATURA COM CARIMBO

29
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PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: 1)1

ENDEREÇO:

CNPJ: g fi. ̂ 5o,nnoJ.

CIDADE: ESTADO: -PR

OBJETO; Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração deste munícipio. Conforme abaixo segue:

LOTE 1 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

TEM

01

02

UN

UN

OBJETO

POTE

AÇÚCAR CRISTAL pacote com 5 kg
contendo sacarose, originário do suco
da cana, livre de fermentação, isento de
matéria terrosa, de parasitas e detritos,
animais- e vegetais, contendo
aproximadamente 99,2%de glicídíos.
CAPE - tipo: torrado e moído, em pó
homogêneo. Classificação:
obrigatoriamente superior. Classificação
de bebida: mole a dura, isento de gosto
rio e rio zona. Com no máximo 10% em

peso de grãos com defeitos pretos,
verdes e ou ardidos (PVA) e ausente de
grãos preto-verdes e fermentados.

Tipos de constituição: de 2 até 6 cob. A
marca deve possuir certificado do PQC
- programa de qualidade do café, da

ABIC, em plena validade, ou laudo de

avaliação do café, emitido por
laboratório especializado, com nota de
qualidade global mínima de 7,2 pontos
na escala sensorial do café e laudo de

análise de microscopia do café com

registro e data de fabricação e validade
estampadas no rótulo da embalagem.

QTD

900

1440

VALOR

UNIT.

R$

^.33

VALOR

TOTAL

R$

R$

2í5M^

R$
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Nota de qualidade global: nota de

qualidade de no mínimo 7,2 pontos na

escala de O a 10 para qualidade global;

características microscópicas:

tolerância para matérias estranhas: até

60 em 25g, conforme resolução RDC n°

14, de 28/03/2014, da ANVISA.

Embalagem: tipo alto vácuo ou vácuo

puro (tijolinho), duplamente embalado,

sendo a primeira embalagem em caixa

protetora de papel e a segunda em

embalagem a vácuo laminada, em

pacotes de 500 gramas, contendo data

de fabricação, validade e lote

estampados no rótulo da embalagem;

prazo de validade: no mínimo, 12

(doze) meses a contar da data de

fabricação. O produto deverá estar em

conformidade com o estabelecido pela

resolução RDC n° 277 - ANVISA, de

22/09/2005.

03 GX CAIXA DE CHÁ aromático, diversos
sabores, mínimo de 25 gramas,

contendo pelo menos 20 saches

embalados individualmente, com data

de fabricação e validade.

500 R$ R$

^3^

04 FRD ERVA MATE para chimarrão, fardo com

10 pacotes de 1 kG, produzida a partir

de ervas nativas, possuir um sabor

suave, sem adição de açúcar, moagem

fina preservando o calor.

200 R$ R$

05 PCTE PACOTE DE BALA, contendo no

mínimo, 500gr, sabor menta.

130 R$ R$

06 PCTE PACOTE DE BALA DURA, contendo no

mínimo 500gr, sabor café. -v
130 R$ R$

07 PCTE PACOTE DE BALA de õOOgr sabor

iogurte. Ingredientes: Açúcar, Xarope

de Glicose, Gordura Vegetal

Hidrogenada, Acidulante Ácido Cítrico,
Emulsificantes Mono e Diglicerídeos de

130 R$ R$
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Ácidos Graxos e Lecítina de Soja,
Aromatizante e Corante Artificial

Vermelho 40.

08 POTE LEITE EM PÓ 500 MG

LdTÊ 02 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DIVERSOS
ITEM OBJETO VALOR

UNIT.

ABSORVENTE HIGIÊNICO uso externo. 500 R$
Absorvente higiênico íntimo, feminino,

descartável, de uso externo, tamanho e

espessura normal, com abas,

hipoalérgico, formato anatômico, com

absorção eficiente e bordas devidamente

acabadas, constituído por camada q
protetora macia e impermeável, com ^
linhas adesivas, composição mínima;
papel, celulose, polipropileno, adesivo v

termoplástico, polietileno, pacote com no
mínimo 08 unidades.

ÁGUA SANITÁRIA uso doméstico, 1.000 R$
embalagem plástica, resistente, tampa
com lacre p/ permitir uma boa vedação da
embalagem. Composição: hipoclorito de

sódio e água; teor de cloro ativo: 2,0% a
2,5% p/p, cor levemente amarelo-

esverdeada. na embalagem deverá (f
constar a data de fabricação, data de S
validade do produto e registro na ANVISA Cj
e demais dizeres obrigatórios, conforme

legislação vigente.

Embalagem contendo 5.000ml

Álcool etílico, frasco Ilitro, com teor 200t,R$
alcoólico entre 95,96 GL, volume/volume cÊ
ou 92,6 a 93,8 a 15°C, INMETRO, caixa ^
com 12 unidades.

ALGODÃO HIDRÒFILO 500G, êm^íÕÕ~Í^
camadas contínuas em forma de rolo

J1.3Í

3
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(manta), provido de papel apropriado err
toda sua extensão, o algodão deverg
apresentar aspecto homogêneo e macio
boa absorção, ausência de grumos ol
quaisquer impurezas, ser Inodoro, de co
branca (no mínimo 80% de brancura)
embalado em saco plástico individual.

1

j

r

05 UN AMACIANTE DE ROUPA, aspecto físicc
líquido viscoso, concentrado, perfumado
composição: sal de amônio, coadjuvante
fragrância, corante e água.
Embalagem de 2 litros, com tampa abre e
fecha de rosquear.
na embalagem deverá conter os dados de
identificação, procedência, número do
lote, validade, modo de usar,
advertências e número de registro junto à
ANVISA.

Semelhante à marca ipê.

500 R$

IJ.^3

R$

06 UN APARELHO DE BARBEAR, com 2
âminas, cabo de plástico antideslizante.

500 R$ 6. -59 R$

07 UN AROMATIZADOR/NEUTRALIZADOR DE
ODORES PARA AMBIENTE, em forma
de aerossol, fragrância agradável, não
contendo clorofluorcarbono-cfc
inofensivo à camada de ozônio), registro

no ministério da saúde, embalagem
contendo o nome do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Embalagem: frasco com 400ml.

700

d

R$

1J,33

R$

08 UN Bacia de plástico com capacidade para
,65 litros

50 R$ iS,S'o R$

09 UN Bacia de plástico com capacidade para
14 litros

50 R$

10 UN
.

Bacia de plástico com capacidade para
15 litros

50

í
11 UN Bacia de plástico com capacidade para

Í5 litros
50 I ^ R$ ^

12 UN Bacia de plástico com capacidade para 50 í
épft"—— -

R$
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UN BALDE DE PLÁSTICO, poíietiíeno de alta
densidade, alta resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados, reforço no
encaixe da alça, alça em aço 1010/20
zincado, capacidade para 15 litros. O
material deverá ter etiqueta com a
Identificação, certificação Inmetro, marca
do fabricante e capacidade.

UN BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados, reforço no
encaixe da alça, alça em aço 1010/20
zincado, capacidade para 20 litros. O
material deverá ter etiqueta com a
identificação, certificação Inmetro, marca
do fabricante e capacidade.

UN BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de alta 50 R$ R$
densidade, alta resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados, reforço no
encaixe da alça, alça em aço 1010/20
zincado, capacidade para 30 litros. O
material deverá ter etiqueta com a
identificação, certificação Inmetro, marca
do fabricante e capacidade.

UN BOMBA PARA CHIMARRÃO, aço inox, 50 R$ R$
com rosca, tamanho: grande. Com no 14-9^
mínimo 25 cm de comprimento.

UN BOTA DE SEGURANÇA; leve; com 80 R$ R$
cabedal em pvc (impermeável forrada em
malha 100% poliéster); cor branca;
modelo unissex; sem fechamento; cano
longo; solado em pvc reforçado
c/borracha nitrílica branca e

antiderrapante; solado injetado direto no
cabedal; palmilha de montagem em pvc;
sem palmilha higiênica; biqueíra em pvc;
alma da bota em pvc; atendendo
exigência de segurança conforme
nbr12594. Tamanho 36 a 44.

niii
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UN BULE DE ALUMÍNIO 4,5 litros
Bule deve possuir cabo de Baquelite,
garantindo maior segurança durante o
manuseio.

Medidas (Aproximadas)
Altura (Sem Tampa): 17 cm

Diâmetro (Boca): 9,5 cm

Espessura: 1,00 mm

Capacidade: 1,45 Litros

Garantia de 3 meses contra defeito de

fabricação.

UN CERA TIPO LÍQUIDA. Aplicação pisos
cerâmicos, mármore e Pavifíex cor

VERMELHA frasco de 750 ml. A

embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedência
número do lote validade e número de

registro no ministério da saúde.

UN CERA TIPO LÍQUIDA. Aplicação pisos
cerâmicos, mármore e Pavifíex cor

AMARELA frasco de 750 ml. A

embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedência
número do lote validade e número de

registro no ministério da saúde.

CX CERA TIPO PASTA 375G

Composição mínima: cera de polietileno,
parafina, cera microcristalina, solvente

salifáticos, emulsificante, água, corantes,
conservantes, essência e óleo de pinho.
caixa cl 12 unidades. A embalagem
deverá conter externamente os dados de

identificação procedência, número do
lote, validade e número de registro no
ministério da saúde cor amarela .

CX CERA TIPO PASTA 375G Composição
mínima: cera de polietileno, parafina, cera
microcristalina, solvente salifáticos,
emulsificante, água, corantes,
conservantes, essência e óleo de pinho.

5 R$

ÍQ

200 R$
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caixa cl 12 unidades. A embalagem

deve conter externamente os dados de

identificação procedência, número do

lote, validade e número de registro no

ministério da saúde cor vermelha.

23 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo

plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto

e marca do fabricante, capacidade para 9

litros.

50 R$

'

R$

24 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo

plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto

e marca do fabricante, capacidade para

20 litros

50 R$

^S,oO

R$

25 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo

plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para

80 litros.

50 R$ R$

28 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo

plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto

e marca do fabricante, capacidade para

100 litros.

50 R$ R$

PJe3/r\SLU/.

27 UN CHALEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS. A
chaleira possui cabo de Baquelite,

garantindo maior segurança durante o

manuseio. Garantia de 3 meses contra

defeito de fabricação.

15 R$ R$

QjuUrrxTvU

28 CX COPO DESCARTÁVEL, de polipropileno,
com capacidade mínima de 180 ml,

acondicionados em mangas/pacotes,
cada manga/pacote deve conter 100

(cem) copos, peso mínimo 198 gramas,
as mangas não devem estar violadas e

150

1

R$ R$
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deverão estar protegidas em caixa de
papelão resistente, deverá constar

impresso na manga a capacidade total do
copo, quantidade, e o peso mínimo de

cada copo, os copos devem conter

gravado de forma indelével: em relevo

marca ou identificação do fabricante,

símbolo de identificação do material para
reciclagem conforme nbr 13230, e

capacidade do copo, os copos deverão
estar em conformidade com nbr 14.865,

nbr 13230 da ABNT. Acondicionados em

caixas contendo 25 mangas/pacotes de
100 unidades.

CX COPO DESCARTÁVEL, de polipropileno, 50 R$
com capacidade mínima de 50 ml,

acondicionados em mangas/pacotes. j
cada manga/pacote deve conter 100 i
(cem) copos, peso mínimo 198 gramas, j
as mangas não devem estar violadas e ; '

deverão estar protegidas em caixa de ^
papelão resistente, deverá constar ^
impresso na manga a capacidade total do
copo, quantidade, e o peso mínimo de

cada copo, os copos devem conter ̂
gravado de forma indelével: em relevo

marca ou identificação do fabricante,

símbolo de identificação do material para |
reciclagem conforme nbr 13230, e >

capacidade do copo, os copos deverão
estar em conformidade com nbr 14.865,

nbr 13230 da ABNT. acondicionados em i

caixas contendo 50 mangas/pacotes de |
100 unidades.

UN CREME DENTAL - com flúor embalagem 300 |r$
com 90 gr. com micropartículas de cálcio,

ação bacteriana, registro no ministério da ^
saúde, embalagem deve conter a marca
do fabricante, peso liquido, data de 9

fabricação e prazo de validade, deve ser

•y So
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aprovado pela abo - (associação '
brasileira de odontologia)

UN CUIA PARA CHIMARRÂO de porongo 30 R$
com aprox. 16 cm altura - diversos

tamanhos, lisa, sem borda e com pé.

CX CURATIVOS ADESIVOS transparentes 500 R$
caixa com 40 unidades. Curativo estéril

de espuma, constituído por uma camada ;
externa impermeável de filme de

poliuretano com barreira viral e bacteriana ^ QQ
que controla a transmissão de vapor da "
umidade proveniente do exsudato

absorvido pelo curativo e uma almofada
central com camadas absorventes. A

almofada central absorvente é composta i
por uma camada de espuma de '
poliuretano e uma camada em contato ;
com o leito da ferida de 100% fibras de |
carboximetilcelulose com 1,2% de prata !
iônica. Contém bordas de adesivo de i
silicone. Indicado como curativo primário
ou secundário. Não gruda no ferimento; j
Não deixa resíduos; Medidas j
aproximadas da embalagem: Largura de
10 cm; profundidade 04 cm; peso 0,05 kg; i
altura 10 cm.

LIN DESINFETANTE LÍQUIDO DÊ USO 600 ,R$
GERAL - age de modo efetivo, I
removendo totalmente os diversos tipos 1
de sujidades e manchas, composição: j
associação de tensoativos não-iônicos e
catiônicos, agentes sequestrantes,
agentes emulsionantes, corantes, „ !
essência lavanda/floral e veículo aquoso.
Galão capacidade mínima de 5 litros. §
Diluição mínima: 1:20. Com registro na
ANVISA. j

JN DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO: 500 ̂
Limpador ácido altamente concentrado

com alto poder de limpeza de sujidades e I
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incrustações inorgânicas em veículos em| '
geral. Limpeza, desincrustaçào e
conservação da veículo com

responsabilidade ambiental. Frascos

com 5 litros.

UN DETERGENTE DESENGORDURANTE 400 R$
AMONIACAL, limpador para sujeira
pesada, com ação desengordurante com
enxágüe para pisos, com alto poder de
remoção de óleos e gorduras(fogões,
coifas, suggar e outros) e, em ladrilhos e i
outros pisos encerados ou outros

acabamentos, anula cheiro de gordura e ;
fritura. 'Ideal para limpeza pesada, faixa
de concentração para o uso: de 1,0 a
5,0% (de 10 a 50 ml por litro de água),
aspecto: líquido; ph 10,0 - 11,5;
composição química: tensoativo aniônico,
amônia, alcalinizante e sequestrante,
princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato j
de sódio (n° cas 25155 - 30 - 0) 4,0 - j
7,0%. embalagem: bombona de 5 litros.

UN DETERGENTE MULTIUSO recomendado 500 R$
para a limpeza geral na copa e cozinha. i
remove com facilidade gorduras, animais,
vegetais e minerais.

ação desengordurante, excelente

resultado em sujeiras de fácil remoção, o
produto já vem pronto para uso facilitando ;
o uso no dia-a-dia, com ph neutro e alto

poder de limpeza, excelente poder de j
remoção de gorduras. Frascos de 5 litros. j

UN DETERGENTE NEUTRO recomendado 1000 jR$
para a limpeza geral na copa e cozinha. ,
remove com facilidade gorduras animais, . J
vegetais e minerais. ação J j
desengordurante, excelente resultado em |
sujeiras de fácil remoção o produto já
vem pronto para uso facilitando o uso no ^

dia-a-dia, com ph neutro e alto poder de
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limpeza, excelente poder de remoção de
gorduras. Detergente de aspecto líquido
viscoso. indicado para lavagem de
louças, talheres, copos e utensílios de

cozinha em geral, embalado em Frasco

plástico transparente de 5 litros,

composição: componente ativo /

tensoativo aniônico (linear alquilbenzeno

sulfonato de sódio) e glicerina;
coadjuvantes: conservantes,

sequestrante. espessantes, corantes,

fragrância e veículo, deve possuir n*" de
notificação da anvisa/ms impresso no
rótulo, o produto deve possuir as

seguintes características: ph entre 6,5 e

7.5; viscosidade de 300 cp a 500 cp;
matéria ativa aniônica entre 8,0% e

10,0%, baseado nas características do

produto referência ypê, da fabricante

química amparo Ltda., comprovadas por
laudo técnico expedido por laboratório
idôneo registrado junto à ANVISA

UN DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA 30 |R$
- Material plástico abs, visor para |
verificação do volume interno de papel,
com chaves, para papel interfolha de 03 !
dobras (23 cm x 27cm) e 02 dobras !
(23cm X 23cm), sistema que permite sair

apenas uma folha por vez, acompanha

parafusos e buchas para fixação.

UN DISPENSADOR PARA sabonete liquido. 40 ^R$
sistema que aceita reservatório para
abastecer, manuseio pratico e de fácil |
instalação. |
Especificações: Abertura Inteligente e
segura,

acompanha reservatório de 800 ml. !

Processo de produção por injeção i
termoplástica |
Cor: Branco i

OllG
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Peso aproximado; 0,300 g

Medidas aproximadas

Largura x Altura x Comprimento: 10,5 x

25,5x 11.

•

40 UN ESCOVA PAFiA LIMPEZA, oval. uso

geral, base em pollpropileno, resistente,

medindo no mínimo 12 cm de

comprimento e cerdas de nylon medindo

no mínimo 1,0 cm de altura.

200 R$ R$

41 UN ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE.

Material: cabo e base em polipropileno,

cerdas em nylon sintético ou

polipropileno. Cerdas: comprimento

mínimo (saliente) de 12cm e espessura

média de 0,60mm, com fixação firme e
resistente ao cabo. Cabo: altura 18cm.

para uso de limpeza de vaso sanitário.

100 iR$

1

f
^  !

R$

42 UN ESPONJA DE AÇO inoxidável de longa
duração. 10 gramas. x

400 ÍR$

:  3.Í5
R$

43 PCTE ESPONJA DE LÃ AÇO - material lã de
aço carbono, formato retangular, textura

macia, isenta de sinais de oxidação,
comprimento mínimo 9 cm, largura
mínima 4cm, peso líquido mínimo 42 g -
aplicação utensílios e limpeza em geral,
embalagem com 8 unidades.

1000 R$

b)00

R$

44 PCTE ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE

(fibra e espuma), formato retangular,
medindo 110x75x23 mm, abrasividade

média. composição: espuma de

poliuretano com bactericida, fibra sintética

com abrasivo. Pacote com 3 unidades.

O produto deve possuir características de

desempenho e durabilidade iguais ou
superiores ao produto da marca scotch-

brite, fabricante 3m comprovado por
audo expedido por laboratório habilitado.

2600 .R$
i

R$

45 UN COADOR DE CAFÉ - características:
flanela 100% algodão, cabo isolado, 15
cm de diâmetro, e 22 cm de

300 iR$

i
■ ^

R$

12
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profundidade.

FLANELA PARA LIMPEZA, material:

algodão, dimensões: 40cmx60cm, com

bainha. Cores diversas.

FÓSFORO DE MADEIRA; apresentado
na forma de palito; caixa com 200 palitos;

tamanho extralongo, mínimo 10cm

comprimento; embalado em material que

garanta a integridade do produto; com

certificação compulsória Inmetro.

GARRAFA TÉRMICA feita em

poliuretano, com abertura superior grade

e bico dispensador inferior com válvula de

rosquear, capacidade de 4 litros, diâmetro

de 23cm, altura de 24cm e peso de 0,9kg,

largura do bocal 7cm cor azul.

GARRAFA TÉRMICA 3,5 LITROS

GARRAFA TÉRMICA INOX LÚMINA:

garrafa térmica, cromada, de alta

resistência, com formato cilíndrico, com

tampa de pressão, capacidade de

aproximadamente 1,8 litro, com alça para

transporte, ampola de vidro e sistema

anti-pingos. conteúdo e dimensões

(cxixa): 15,2x13,5x36,7cm. mais

informações: - conservação térmica de

líquidos frios e quentes. - sistema de

bomba exclusivo, jato forte e preciso, não

deixa manchas, conservação térmica de,

no mínimo, 6 horas.

PCTE GUARDANAPO, papel absorvente, folha

dupla de alta qualidade, na cor branca, 4

dobras, dimensões mínimas 24x22 cm,

100% fibras naturais, embalagem: pacote
com 50 unidades, com dados do

fabricante, data de fabricação e prazo de

validade.

300 R$

30 R$

30 ^R$

50 R$

3,33

400 'R$

1

500 íR$
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algodão que não soltem fiapos e sua
base contenha ranhuras que permitam
uma fixação segura e higiênica.

UN INSETICIDA aerossol, inseticida 300

doméstico; aerossol (mata moscas,
pernilongos, mosquito da dengue e suas
larvas); composto de d-aletrina 0,1%,
permetrina 0,2%; tetrametrina 0,2%;
solvente alinfatico; propelente
(propano/butano), sem cfc; principio ativo
d-aletrina; princípio ativo transfluthna;
embalado em frasco metálico com 400

ml. Dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade e registro ou
notificação no ministério da saúde.

UN ISQUEIRO DESCARTÁVEL a gás para 100
3000 chamas, fabricado dentro das

normas Nbriso 9994: 1999.

ÕT LENÇO DE PAPEL 4ÕÕ
Caixa com 100 Lenços.
Tipo de folha: dupla

Composição: polpa de celulose.

UN LIMPA CARPETE E TAPETE com 500ml, 100
produto especial para limpeza de
carpetes e tapetes. Além de limpar,
amaciar, perfumar e traz vida as cores.

Promove uma incrível remoção de
manchas difíceis, como ovo, amora,

morango e uva.

UN LIMPA VIDRO - limpa vidro, tipo líquido. 200
Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500
ml. Embalagem certificada pelo Inmetro,
fabricante deverá ter laudos ou fichas

técnicas de especificação do produto,
ficha de informações sobre a segurança
de produtos químicos, registros ou
notificações da legislação vigente no
ministério da saúde e ANVISA para
produtos e embalagens. Data de

^  S.85
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fabricação, nome e registro do químicc
responsável com CRQ, razão social
endereço e CNPJ do fabricante deverãc

constar visivelmente na embalagem.

)

i
(

í

1

58 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 15 litros com tampa e pedal formate
cilíndrico.

30 |R$ R$

59 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 30 litros com tampa e pedal formato
cilíndrico.

J
c

o

R$

r
60 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade

para 60 litros com tampa.
30 R$ ' ' R$

61 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade
para 9 litros com tampa e pedal formato
cilíndrico. acf,oo

62 UN LIXEIRA, material polietileno, capacidade
80 litros, com tampa, formato cilíndrico.

30 R$ lR$
j

63 UN LUSTRA MÓVEIS - frascos de 200 ml
fragrância lavanda.

R$

64 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

átex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antíderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. Deverá

estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. Embalagem plástica
contendo 1 par. deve possuir n° de ca
mpresso e válido. Tamanho grande, (g)

1000 R$ i

i  !

1

^  !

^ ̂ 1
1

R$

65 UN -UVAS PARA LIMPEZA em borracha de

átex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antíderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixaj
concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
^asgamento, corte e abrasão. Deverá

astar em conformidade com as normas da

1000 R$

^  1
^

15
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ABNT NBR 13.393. Embalagem plástica
contendo 1 par. deve possuir n° de ca

impresso e válido. Tamanho médio(m).
UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de 1000 ri$

látex nitrílíco com revestimento interno !
com flocos de algodão superfície externa |
antiderrapante resistentes à água, '
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa '
concentração, resistente a perfuração,;
rasgamento, corte e abrasâo. deverá

estar em conformidade com as normas da ^
ABNT NBR 13.393. embalagem plástica i ;
contendo 1 par. deve possuir n° de CA ^
impresso e válido. ;
Tamanho pequeno(p).

CX LUVA DE SEGURANÇA para proteção! 30 R$
das mãos. Vinil SEM PÓ/AMIDO
Fabricada em resina de PVC incolor.

Isenta de pó. Ambidestra. Aprovadas pelo V '
Ministério do Trabalho Atòxica e A '

epirogênica. Descartável e de uso único.i3
Caixa com 100 unidades i

PCTE NAFTALINA (BOLAS); aspecto físico 1000 R$
esferas brancas, de odor característico,
peso molecular 128, 17, fórmula química i
clOhB, grau de pureza em torno de 95,
número de referência química CAS 91-
20-3. pacote com 50 gr.
embalagem com 30 unidades 50g. !

UN PÁ PARA LIXO, em chapa de aço ouj 100 R$
alumínio com cabo grande.
Material cabo: madeira. Comprimento i
cabo: de até 80 cm. Características!

adicionais: com cabo perfeitamente reto e'
lixado ou plastificado. j

CX PALITO DÊ DENTE de madeira; no! gpí^'RS
formato roliço e pontiagudo; medíndo| ̂ 5; r
65x2,Omm; embalagem paliteiro del^ ̂  ̂
papelão c/100 unidades. Si

^>,00

16
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UN PANO DE PRATO LISO COR BRANCA -

material 100% algodáo, alvejado, com
bordas com acabamento com barra, alta
absorção, dimensões aproximadas;
comprimento 65 cm, largura 45 cm.

UN PAPEL ALUMÍNIO em rolo medindo 45 100 ÍR$
cm de largura e 7,5 metros de '

comprimento, espessura de 0,11 micron,! j/Q
embalado em caixa de papelão, semi ^
furos e sinais de oxidação. Acondicionado j
conforme a praxe do fabricante de forma
a garantir a higiene e integridade do;
produto até seu uso, embalagem deverá ■

conter externamente os dados de

identificação, procedência e quantidade.

PAPEL HIGIÊNICO DE BÕÃ|~5ÕÕ~R$
QUALIDADE - folha simples, classe 01,
fragrância neutra, na cor branca, alvura
180 maior que 80%, índice de maciez)

menor que 6 nm/g, resistência a traçãoj
ponderada igual ou maior que 90 n/m,!
quantidade de furos menor que 100'
mm2/m2, quantidade de pintas menor^ ' 3 M 3
que 200 mm2/m2, tempo de absorção de:
água menor que 6 s, conforme norma ^
ABNT nbr 15464-1 e 15134,! ;
características complementares: matériaí ̂  ■
prima 100% fibra vegetal, comprimento!^
do rolo 30m - com tolerância de 2%, com' ■
largura de 10 cm - com tolerância de 2%,i
diâmetro no máximo 11,7 cm, largura doÍ
tubete lOcm - com tolerância de 2%,|
diâmetro interno maior que 4 cm, formato:
gofrado, picotado, rotulagem contendo: c/:
identificação da classe, marca,| ,
quantidade de rolos, aroma, metragem do
papel, nome do fabricante e fantasia,
CNPJ, e-mail, telefone do sac,i
embalagem com boa visibilidade doj
produto.
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Pacote com no mínimo 4 rolos - fardo

com no mínimo 16 pacotes.

PAPEL HIGIÊNICO, neutro, folha dupla,
em rolo, com dimensões lOcm (largura) x
30m (comprimento) com variação em ate
+/- 2% (dois por cento), 100% fibras

celulósicas, náo reciclado, isento de

partículas lenhosas, metálicas,|
fragmentos plásticos ou outras^
substâncias nocivas a saúde, grafadoj
(com relevo), crepado (com elasticidade),!
na cor branca, macio, alta absorção,;
solúvel em água, sem odor. i

embalagem contendo informações sobre'
o produto e o fabricante, sendo todos os

dizeres em língua portuguesa (brasil),
critérios de conferência e inspeção noi
recebimento; visual, por cheiro, tato e|
medição. í

Pacote com no mínimo 4 rolos - fardO]
com no mínimo 16 pacotes.

FRD PAPEL, TOALHA, em bobina, cor branca,

largura mínima 20cm, comprimento:
mínimo lOOm, com variação em ate - 2%;
(menos dois por cento), sem odor, texturaj
com relevo sensível ao tato (gofrado),'
100% fibras celulósicas virgem, nãoi
reciclado. Embalagem: contendo
informações sobre o produto e o
fabricante, sendo todos os dizeres em^
língua portuguesa (Brasil). Critérios de;

conferência e inspeção no recebimento:^
visual, por cheiro, tato e medição.
Cada fardo com 12 pacotes contendo 02;
unidades.

UN PEDRA SANITÁRIA para uso em vaso
sanitário, higienizante, poder bactericida.;
Arredondada com suporte. Aroma: floral,|
eucalipto, lavanda ou jasmim.
Consistência: sólida. Composição:

500 .R$

{,22>

500 R$

6.6 S

5000 ;R$
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77 KIT

78 KIT

79 KIT

80 UN

paradiclorobenzeno. Essência e corante
Peso; 35g. Variação: +/-10% do peso
Uso: vaso sanitário.

PILHA ALCALINA MÉDIA C. para uso
geral e diário. A pilha alcalina possui
potência confiável e prolongada. Sua
química e seu design aperfeiçoados
garantem o melhor desempenho em;

equipamentos de uso geral, além de'
Droporcionar uma vantajosa relação,
custo-beneficio, em comparação a outras'
pilhas alcalinas e às pilhas comuns dej
zinco-carbono. |
KIT COM 2 UNIDADES CADA

50 R$ R$

PILHA AA Características: pilha aícalinai 100 .R$ R$
aa; kit com 4 unidades; qualidade
superior; maior durabilidade; melhor

eficiência na condução da corrente! |
elétrica; ideal para controles, agendas; -
eletrônicas, brinquedos, projetos, etc.: |
Especificações: !

marca:flex;modelo:fxaak4;tensão:1,5v;tipo ^
alcalina;tamanho:aa; dimensões (cxd)! ;
-50x14mm;

peso: lOOg.

PILHA AAA PALITO - bateria 9 volts: 200 RS
alcalina alkaline. Característica do:

produto químico sistema: dióxido de'

alcalino zinco / manganês (zn /
mno2)designação: ansi 1604a, ieci '
6lr6voltagem nominal:9v:
:emperatura alcance: -20 ° c a 54 " c (-4
a 130 f)peso: 45 gramas volume: 22,8i

cm3

:ermínals: snap prazo de validade: 5 anos!
85% da capacidade)metais pesados
conteúdo: não adicionou mercúrio,!
cádmio ou chumbo.

KIT COM 4 UNIDADES CADA.

íR$

133

ILHA (BATERIA) - bateria 9 voltsi 50 'RS iR$

19
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81 PCTE

82

83

84

85

86

UN QUEROSENE, composição solvente/ 180 ̂
derivado do petróleo, tipo hidrocarboneto.'
isento de benzeno, para uso de limpeza
em geral, em embalagem plástica de 1
itro. ^

UN

UN

UN

UN

alcalina alcaline. Característica do

produto químico sistema: dióxido de

alcalino-zinco / manganês (zn /
mno2)designação: ansi 1604a, iec 6lr6
voltagem nominal: 9v

temperatura alcance: -20 ° c a 54 c (-4 '
f a 130 ° f)-Peso: 45 gramas. Volume:
22,8 cm3. Terminais: snap. Prazo de
validade: 5 anos (85% da capacidade),'
metais pesados conteúdo: não adicionou!
mercúrio, cádmio ou chumbo

PRENDEDOR DE ROUPA, formatei 200 R$
retangular, de madeira, medindo 8cm.

Embalado em pacote plástico contendo
12 unidades

R$

R$

5,3^

RODO COM CABO DE MADEIRA"
plastificado, com rosca, medindo no
mínimo 1,20 cm de comprimento suporte^
de madeira medindo aproximadamentej
80 cm com borracha dupla. Utilização!
piso ou qualquer superfície lisa comj
reforço.

150 R$

RODO COM ESPUMA DE ALTA 150 R$
DENSIDADE, ideal para passar cera ei
avar pequenas áreas como pisos e
paredes. Comprimento de 55 cm e

acompanha cabo com 120 cm. Com

cantos arredondados.

R$

RODO DE ESPUMA com cabo utilizado 200 R$
Dara limpeza de azulejos, pisos rústicos,
paredes, forros em alvenaria. Espumai
com alta resistência. Base em madeira!
com espuma grampeada largura:40 cm,;
ensidade da espuma : média

R$

^ODO PARA PISO, com borracha de 200 R$ R$

20
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e.v.a, base em madeira com 100 cm de

comprimento, cabo em madeira revestido

em plástico, rosqueável, com 120 cm de

comprimento, podendo ter variação
dimensional de

+/- 5 %. as borrachas deverão ultrapassar
a base em no mínimo 1 cm.

87 UN RODO PARA PISO, com borracha de|200
e.v.a, base em madeira com 55 cm de;

comprimento, cabo em madeira revestida

em plástico, rosqueável, com 120 cm de

comprimento, podendo ter variação^
dimensional de +/- 5 %. as borrachas!
deverão ultrapassar a base em no mínimo'
1 cm.

,R$ R$

88 POTESABÃO EM BARRA, de glicerina 200 300 iR$
na cor azul embalado em saco plástico,
eb 56/54 da ABNT contendo 05 unidades.!

embalagem deverá conterj ,

externamente os dados de identificação,'-/
procedência, número do lote, validade e

número do registro no ministério da'

saúde.

R$

|T,30

^0

89 UN SABÃO EM PÓ indicado para lavagem de 1000 R$
roupa branca e colorida, com tensoativo

biodegradável e triplação. Embalado emi
recipiente com 1 kg, com sistema prático

para fechamento após o uso,

composição: alcalinizantes

sequestrantes, branqueadores ópticos,

componente ativo linear alquilbenzeno

sulfonato de sódio em concentração entrei

10% e 20%, coadjuvantes, enzimas em;

concentração de 1%, corante, fragrância,.

carga e água. Deverá constar n?

embalagem os dados do fabricante,'

instruções e precauções de uso, código
de barra, n° do registro do produto junto a,

ANVISA. As características de'

composição. Devem ser iguais ou

R$

21
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90 UN

91 UN

92 ROLO

superiores às do produto referência: orno

multiaçâo, fabricante Unilever. As

características referidas deverão ser

comprovadas por laudo expedido por
laboratório de idoneidade reconhecida

cadastrado junto à ANVISA.

SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO - 400 'R$
sabonete antisséptico para higiene das
mãos. Limpeza e assepsia das mãos com

eficácia contra um amplo espectro de

micro-organismos

(staphylococcusaureaus. escherichia coli,

pseudomonasaeruginosa, e salmonela
choleraesuis). Faixa de concentração'
para o uso: puro. Aspecto: líquido

viscoso; ph 6,0 - 8,0; composição,
química: tensoativoaniônico, tensoativo
não tônico, tensoativoanfótero e agente
bactericida; princípio ativo: triclosan (n^'
cas 3380-34-5) 0,3 - 0,5%. Embalagem
con/5litroâ

R$

SABONETE - em tablete, uso adulto, de 200 ̂
ragráncia suave. O sabonete deve:

possuir grande poder espumante, ser
cremoso o suficiente para não

desenvolver rachaduras ao longo do
:empo de sua utilização, formar o mínimo
de massa gelatinosa que leva ao seu

amolecimento precoce e não causar ■

irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote
com 01 unidade de 90 g. a embalagem
deverá conter externamente os dados oe

identificação, procedência, número do:
ote, validade e número de registro no
ministério da saúde.

iR$

SACO DE LIXO AZUL, não transparente, 1500 R$
capacidade de 100 litros, medindo 75 cm IO
largura) x 1,05 cm (altura mínima).i ^ J
ábricados com resinas termoplásticas de.^S [-7
alta resistência, compatível com a sua o

R$

22
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97 iROLOlSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE! 50 'R$
PARA FREEZER. Material: polietileno.
Capacidade: 2 kg. Rolo com 100
unidades.

98 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 80 R$
PAF^ FREEZER. Material; polietileno.
Capacidade: 3 kg. Rolo com 100
unidades. '

99 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 80 IrS
PARA FREEZER. Material: polietileno.
Capacidade: 5 kg. Rolo com 100
unidades. i

100 ROLO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 120 |R$
PARA FREEZER. Material; polietileno.
Capacidade: 7 kg. Medidas aproximadas 1
35x50cm. Rolo com 100 unidades. I

'*8'* FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENfÊ 100 jR$
capacidade de 1 kg fardo com 500 |
unidades. j

102 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 200 :R$
capacidade de 2 kg fardo com 500;
unidades. i j

103 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE; 50 :R$
capacidade de 7 kg fardo com 500Í
unidades i

104 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENtêI 50 RS
capacidade de 10 kg fardo com õOOj
unidades |

105 UN SAPONÁCEO CREMOSO, composição' 1000 'RS
tensoativos aniônico e não-aniônico,| j
espessante, aplicação limpeza pisos,
paredes e louças, características ^
adicionais componente ativoi
biodegradável linear alquibenzeno.j
aspecto físico cremoso, embalado emí S '
frasco de 300 ml. A embalagem deverá^ ^7
conter externamente os dados de'

identificação, procedência, número doj
lote, validade e número de registro no,
ministério da saúde. ' I

0120
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FRD SACO DE PAPEL MONOLÚCIDO, TIPO
PIPOCA, tamanho 2, branco 100%

celulose, fardo com 500 unidades

tamanho fechado aproximado
15,5cm/8cm.

UN SHAMPOO - em embalagem de 480 mt,
fórmula suave que não irrita os olhos,
contem ph neutro, com glicerína
proporciona brilho e macies natural dos,

cabelos, testados dermatologicamentej
formulado de maneira a minimizar o:

possível surgimento de alergia.!
Fragrância neutra, podendo ser utiíizadoi

diariamente em todos os tipos de cabelo
108 U N SUPER COLA DE FlXAÇÂü"

INSTANTÂNEA, o adesivo super cola éi
recomendado para adesões que
necessitam de alta velocidade ei

excelente resistência. É um,
monocomponente a base de cianoacrilato;
e não requer mistura, o processo de cura

inicia-se quando o adesivo entra em;
contato com a umidade. '
Ideal para adesão em borrachas, ̂
plásticos e metais, aderindo também aos

demais substratos com alta performance.
Unidade com 2 g.

109 UN TOALHA DÊ BANHO FELPUDÃ"
TAMANHO ADULTO -

Composição do tecido 100% algodão;!
com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc)'
(0,70x1,40) m; gramatura entre 301 e!
400 mg/m^, com barra nos quatro lados.
Resistente a processo de lavagero
industrial; embalada individualmente.!

diversas cores

110 UN TOALHA PARA ROSTO FELPUDÃ"

TAMANHO ADULTO;
Composição do tecido 100% algodão;
com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc)

J2.33

3533
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(0,45x0,70) m; com barra nos quatro
lados. Resistente a processo de lavagem
industrial; embalada individualmente

diversas cores.

111 CX LENÇO UMEDECIDO - material não 1000

tecido, dimensões cerca de 15 x 20 cm, ̂
componentes c/ emoliente, isento de S
álcool, característica adiciona!^ |
hipoalérgico, tipo uso descartável, uso^l^
infantil, embalagem com 48 lenços. ^

iTOUCA DESCARTÁVEL - confeccionada| 100
em tecido não tecido (tnt) micro^
perfurada, com elástico nae;
extremidades; redonda e anatômica, cor
branca, tamanho único; pacotes com 100
toucas.

UN VASSOURA DE NYLON - com cerdas 200

macias, cepo plástico de 22 cm, cerdas
de 22 cm, cerdas de 11,5 cm comj ^
plumagem nas pontas, com cabo
rosqueado de madeira plastificada, par??
limpeza em geral, tipo doméstica. ^
VASSOURA DE PALHA NATURAL - com 400
60cm, cepa em palha, com cerdas de
palha, tipo 5 fios e amarração com arame,
cabo de madeira, lixado e perfeitamente
reto, cabo com no mínimo 1,20m, par-.,
limpeza em geral.

UN VASSOURA METALICA FIXA - com cabõ""^^
de madeira, 22 dentes. Indicada para
recolher grama e folhas, tanto paraj
gramados, como para superfícies duras
como ruas e calçadas.

UN ESCOVA PARA UNHAS - cerda£~2ÕÕ~
macias, limpeza eficiente, cabo de

plástico. Semelhante a escova Condor. c
117 UN BACIA DE PLÁSTICO, CAPACIDADr^^Õ""'

5,2L.

Com bico direcionador de água e escaía;
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15 R$

medidora de volume.

Pega anatômica e segura.
Dimensões por peça: 34X119mm Í

UN SACOS PARA LIXO de 100L com 5.000

espessura de 0,12 micras ou 60 micras

Reforçado. I

LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA
DE ACIONAMENTO NO PEDAL

resistente, com proteção contra raios
solares uv, capacidade: 501 dimensõe:

aproximadas: comprimento: 46,7 cm xl
largura 35 cm x altura 59cm Lixeiras 5GLl

com pedal e tampa em plástico rígido:!
Lixeira 50 litros com pedal metálico,
fabricada em polietileno de alta densidaoe
com tratamento em UV. Pedal fabricaao i

em tarugo de ferro maciço galvanizado e
chapa xadrez galvanizada. Dobradtça
traseira fixada em suporte reforçado e
preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa
da dobradiça arrebitada na tampa
Medida Externa aproximada ae
71,0x44,5x37,0(alt. x lar x prof.) Mediua
Interna aproximada :60,0x39,0x24,0 (alt. y,
lar X prof.) Tolerância das medidas t/-i
10%. Capacidade mínima: 50 litros.

UN PORTA FILTRO PARA CAFÉ n° 1C~T 10 R$

material plástico.
UN BACIA DE PLÁSTICO, capacidade 27,51. 05 R$

Com bico direcionador de água e escalc
medidora de volume. Pega anatômica e
segura. Dimensões por peça:
556X221 mm

UN JARRA plástica com tampa, alça.
Capacidade 4,0 litros. Dimensões: 230 x
160 X 280 mm

UN BALDE PLÁSTICO COM TAMPA E

ALÇA. Capacidade 10 litros.
UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO

20 R$

50 R$

0132
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Concentração de 70° INPM (70% ?rn'
peso), 1000 ml, íncolor, indicado corrio :

antísséptico tópico e desinfecção lic i
superfícies fixas. Embalado em frascc i
plástico resistente. Uso hospitalar. Use |
hospitalar. Deve apresentar a FISQ
(Ficha de informações de segurança de
produtos químicos). Registro na ANVISA.

Filtro para coar café cx com 30 unidades 100 RS

^Álcool etílico 70% em gel frasco 500 ml 1000 R$
MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA 500
com elástico, caixa com 50 unidades; :

Tamanho único Estrutura, material e co "
1^ camada; polipropileno não tecido ccr
branca - (camada externa)
2® camada: papel filtro melt blown (BFL.
^95%) - (camada do meio)
3® camada: polipropileno não tecido coi-^
branca - (camada interna)

Dimensões aproximadas do produto:
9.5cm(l) X 17,5cm(a)
Registro da Anvisa.

SACO DE GELADINHO com 1000 100

unidades, medindo 4cm x 23cm.

COADOR PARA CAFÉ DE PANO 100 ̂
GRANDE, com cabo de madeira, flan-la
100% algodão, medindas mínimas 250'

de diâmetro e 30cm de comprimento.

SHAMPOO INFANTIL, capacidade 200 RS
mínima de 200ml, fragrância suave, não
irrita os olhos, fórmula hípoalergênica
balanceado, não conter corante. Tg
REFIL SABONETE LIQUIDO 500mrp'aia^ÕÕ~R^
dispenser, fragrância erva doce.

BORRIFADOR, com válvula Spray 100 R-S
capacidade mínima de 500ml, frasco ide&i:
para álcool e água de passar. VálviTp.
gatilho com função de Jato e Spray, basto
alterar na ponta da válvula.

5J
J3.3^
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133 MT FRALDA DE PANO, medindo 60cir x| 100 "^3

60cm, tecido 100% algodão. i
R$

134 UN FACA Talher, contendo no mínimo ad 2C0 R3
seguintes especificações: Faca em Incx
com medida mínima de 19.2 XI. 9 cm í ;

1

Pode ser levado ao micro ondas e í

máquina de lavar louças. '

R$

135 UN GARFO Talher, contendo no mínimo as 200 ;r$
seguintes especificações: Garfo em Inox j
Com Medida Mínima de 18.5 X 2.5cm; í
Pode ser levado ao micro ondas e j
máquina de lavar louças. ;

136 UN COLHER Talher, contendo no mínimo asi 200 R$ R$
seguintes especificações: Colher de sopa
em Inox com medida mínima 19 X 4.3 cm

137 UN TÁBUA DE CORTE DE POLIETILENO 50 r-lO ;R$
Placa de políetileno liso, atóxico, de aita

qualidade e em conformidade as normas
sanitária da ANVISA. Produto ideal pare,
preparo de alimentos. Dimensões'
aproximadas (comprimento x largura
espessura): 50mm x 30mm.

TOTAL: R$

VALOR TOTAL: R$

PRAZO DE ENTREGA:

VALIDADE DA PROPOSTA: O < ÍTT /]

DATA:

Supenneicado MartlüLoski
Ltda.-ME

ASSINATURj??ò¥Hmô'

29
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PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: LUERSEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 368

CNPJ: 755564310002-19

CIDADE: PLANALTO ESTADO:PR

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Administração deste munícipio. Conforme abaixo segue:

LOTE 01 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

TEM UN OBJETO QTD VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 UN AÇÚCAR CRISTAL pacote com 5 kg

contendo sacarose, originário do suco

da cana, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa, de parasitas e detritos,

animais e vegetais, contendo

aproximadamente 99,2%de glicídios.

900 R$ 19,90 R$17.190,00

02 PCTE CAPE - tipo: torrado e moído, em pó

homogêneo. Classificação:

obrigatoriamente superior. Classificação

de bebida: mole a dura, isento de gosto

rio e rio zona. Com no máximo 10% em

peso de grãos com defeitos pretos,

verdes e ou ardidos (PVA) e ausente de

grãos preto-verdes e fermentados.

Tipos de constituição: de 2 até 6 cob. A

marca deve possuir certificado do PQC

- programa de qualidade do café, da

ABIC, em plena validade, ou laudo de

avaliação do café, emitido por

laboratório especializado, com nota de

qualidade global mínima de 7,2 pontos

na escala sensorial do café e laudo de

análise de microscopia do café com

registro e data de fabricação e validade

estampadas no rótulo da embalagem.

1440 RS 18,99 R$ 27.345,60
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Nota de qualidade global: nota de

qualidade de no mínimo 7,2 pontos na

escala de 0 a 10 para qualidade global;

características microscópicas:

tolerância para matérias estranhas: até

60 em 25g, conforme resolução RDC n°

14, de 28/03/2014, da ANVISA.

Embalagem: tipo alto vácuo ou vácuo

puro (tijolinho), duplamente embalado.

sendo a primeira embalagem em caixa

protetora de papel e a segunda em

embalagem a vácuo laminada, em

pacotes de 500 gramas, contendo data

de fabricação, validade e lote

estampados no rótulo da embalagem;

prazo de validade: no mínimo, 12

(doze) meses a contar da data de

fabricação. 0 produto deverá estar em

conformidade com o estabelecido pela

resolução RDC n° 277 - ANVISA, de

22/09/2005.

03 CX CAIXA DE CHÁ aromático, diversos
sabores, mínimo de 25 gramas,

contendo pelo menos 20 saches

embalados individualmente, com data

de fabricação e validade.

500 R$ R$

04 FRD ERVA MATE para chimarrão, fardo com

10 pacotes de 1 KG, produzida a partir

de ervas nativas, possuir um sabor

suave, sem adição de açúcar, moagem

fina preservando o calor.

200 R$ 12,59 R$ 2.518,00

05 PCTE PACOTE DE BALA, contendo no

mínimo, 500gr, sabor menta.

130 R$ 4,79 R$ 622,70

06 PCTE PACOTE DE BALA DURA, contendo no

mínimo 500gr, sabor café.

130 R$ 13,39 R$ 1.740,70

07 PCTE PACOTE DE BALA de 500gr sabor

iogurte. Ingredientes: Açúcar, Xarope

de Glicose, Gordura Vegetal

Hidrogenada, Acidulante Ácido Cítrico,
Emulsificantes Mono e Diglicerídeos de

Ácidos Graxos e Lecitina de Soja,

130 R$ R$
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Aromatizante e Corante Artificial

Vermelho 40.

08 PCTE LEITE EM PÓ 500 MG 500 R$ 19,98 R$ 9.990,00

TOTAL: R$

LOTE 02 • MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DIVERSOS

ITEM UN OBJETO QTD VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 PCTEABSORVENTE HIGIENICO uso externo.

Absorvente higiênico íntimo, feminino,

descartável, de uso externo, tamanho e

espessura normal, com abas,

hipoalérgico, formato anatômico, com

absorção eficiente e bordas devidamente

acabadas, constituído por camada

protetora macia e impermeável, com

linhas adesivas, composição mínima;

papel, celulose, polipropileno, adesivo

termoplástico, polietileno, pacote com no

mínimo 08 unidades.

500 R$ 5,69 R$ 2.845,00

02 UN ÁGUA SANITARIA uso doméstico,
embalagem plástica, resistente, tampa

com lacre p/ permitir uma boa vedação da

embalagem. Composição: hipoclorito de

sódio e água; teor de cloro ativo: 2,0% a

2,5% p/p, cor levemente amarelo-

esverdeada. na embalagem deverá

constar a data de fabricação, data de

validade do produto e registro na ANVISA

e demais dizeres obrigatórios, conforme

legislação vigente.

Embalagem contendo S.OOOmI

1.000 R$ 16,29 R$ 16.290,00

03 GX ÁLCOOL ETILICO, frasco 1 litro, com teor

alcoólico entre 95,96 GL, volume/volume

ou 92,6 a 93,8 a 15°C, INMETRO, caixa

com 12 unidades.

200 R$ 10,99 R$ 2.198,00

04 CX ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, em
camadas contínuas em forma de rolo

(manta), provido de papel apropriado em

100 R$ R$
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toda sua extensão, o algodão deverá

apresentar aspecto homogêneo e macio,

boa absorção, ausência de grumos ou
quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor

branca (no mínimo 80% de brancura).

embalado em saco plástico individual.

05 UN AMACIANTE DE ROUPA, aspecto físico

líquido viscoso, concentrado, perfumado

composição: sal de amônio, coadjuvante,

fragráncia. corante e água.

Embalagem de 2 litros, com tampa abre e

fecha de rosquear.

na embalagem deverá conter os dados de

identificação, procedência, número do

lote, validade, modo de usar,

advertências e número de registro junto à

ANVISA.

Semelhante à marca ipê.

500 R$21,59 R$ 10.795,00

06 UN APARELHO DE BARBEAR, com 2

lâminas, cabo de plástico antideslizante.

500 R$ R$

07 UN AROMATIZADOR/NEUTRALIZADOR DE

ODORES PARA AMBIENTE, em forma

de aerossol, fragráncia agradável, não

contendo clorofíuorcarbono-cfc

(inofensivo à camada de ozônio), registro

no ministério da saúde, embalagem

contendo o nome do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade.

Embalagem: frasco com 400ml.

700 R$ 15,99 R$ 11.193,00

08 UN Bacia de plástico com capacidade para
8,65 litros

50 R$ R$

09 UN Bacia de plástico com capacidade para
14 litros

50 R$ R$

10 UN Bacia de plástico com capacidade para

25 litros

50 R$ R$

11 UN Bacia de plástico com capacidade para
35 litros

50 R$ R$

12 UN Bacia de plástico com capacidade para
40 litros

50 R$ R$

4
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13 UN BALDE DE PLÁSTICO, polletlienc de alta
densidade, alta resistência a impacto,

paredes e fundos reforçados, reforço no

encaixe da alça. alça em aço 1010/20

zincado, capacidade para 15 litros. 0

material deverá ter etiqueta com a

identificação, certificação Inmetro, marca

do fabricante e capacidade.

130 R$ R$

14 UN BALDE DE PLÁSTICO, poiietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto,

paredes e fundos reforçados, reforço no

encaixe da alça. alça em aço 1010/20

zincado, capacidade para 20 litros. 0

material deverá ter etiqueta com a

identificação, certificação Inmetro, marca

do fabricante e capacidade.

130 R$ R$

15 UN BALDE DE PLÁSTICO, poiietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto,

paredes e fundos reforçados, reforço no

encaixe da alça, alça em aço 1010/20

zincado, capacidade para 30 litros. 0

material deverá ter etiqueta com a

identificação, certificação Inmetro, marca

do fabricante e capacidade.

50 R$ R$

16 UN BOMBA PARA CHIMARRÃO, aço inox.
com rosca, tamanho: grande. Com no

mínimo 25 cm de comprimento.

50 R$ 60,98 R$ 3.049,00

17 UN BOTA DE SEGURANÇA: leve; com

cabedal em pvc (impermeável forrada em

malha 100% poliéster); cor branca;

modelo unissex; sem fechamento; cano

longo; solado em pvc reforçado

c/borracha nitrílica branca e

antíderrapante; solado injetado direto no

cabedal; palmilha de montagem em pvc;

sem palmilha higiênica; biqueira em pvc;

alma da bota em pvc; atendendo

exigência de segurança conforme

nbr12594. Tamanho 36 a 44.

80 R$ R$

18 UN BULE DE ALUMÍNIO 4,5 litros 15 R$ R$
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Bule deve possuir cabo de Baquelite,

garantindo maior segurança durante o

manuseio.

Medidas (Aproximadas)

Altura (Sem Tampa): 17 cm

Diâmetro (Boca): 9,5 cm

Espessura: 1,00 mm

Capacidade: 1,45 Litros

Garantia de 3 meses contra defeito de

fabricação.

19 UN CERA TIPO LIQUIDA. Aplicação pisos

cerâmicos, mármore e Paviflex cor

VERMELHA frasco de 750 ml. A

embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedência

número do lote validade e número de

registro no ministério da saúde.

200 R$ 12,89 R$ 2.578,00

20 UN CERA TIPO LÍQUIDA. Aplicação pisos
cerâmicos, mármore e Paviflex cor

AMARELA frasco de 750 ml. A

embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedência

número do lote validade e número de

registro no ministério da saúde.

200 R$ 12,98 R$ 2.578,00

21 CX CERA TIPO PASTA 375G

Composição mínima: cera de poíietileno,

parafina, cera microcristalina, solvente

salifáticos, emulsificante, água, corantes,

conservantes, essência e óleo de pinho.

caixa 0/ 12 unidades. A embalagem

deverá conter externamente os dados de

identificação procedência, número do

lote. validade e número de registro no

ministério da saúde cor amarela .

10 R$ 17,39 R$ 173,90

22 CX CERA TIPO PASTA 375G Composição

mínima: cera de poíietileno, parafina, cera

microcristalina, solvente salifáticos,

emulsificante, água, corantes,

conservantes, essência e óleo de pinho.

caixa 0/ 12 unidades. A embalagem

10 R$ 17,39 R$ 173,90

6
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deve conter externamente os dados de

identificação procedência, número do

lote, validade e número de registro no

ministério da saúde cor vermelha.

23 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo

plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto

e marca do fabricante, capacidade para 9

litros.

50 R$ R$

24 UN GESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado. formato cilíndrico, fundo

plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto

e marca do fabricante, capacidade para

20 litros

50 R$ R$

25 UN CESTO PAFÍA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo

plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto

e marca do fabricante, capacidade para

80 litros.

50 R$ R$

26 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo

plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto

e marca do fabricante, capacidade para

100 litros.

50 R$ R$

27 UN CHALEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS. A
chaleira possui cabo de Baquelite,

garantindo maior segurança durante o

manuseio. Garantia de 3 meses contra

defeito de fabricação.

15 R$ R$

28 CX COPO DESCARTÁVEL, de polipropileno,
com capacidade mínima de 180 ml,

acondicionados em mangas/pacotes,

cada manga/pacote deve conter 100

(cem) copos, peso mínimo 198 gramas,
as mangas não devem estar violadas e

deverão estar protegidas em caixa de

150 R$ 6,35 R$ 952,50
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papelão resistente, deverá constar

impresso na manga a capacidade total do

copo, quantidade, e o peso mínimo de

cada copo, os copos devem conter

gravado de forma indelével: em relevo

marca ou identificação do fabricante,

símbolo de identificação do material para

reciclagem conforme nbr 13230, e

capacidade do copo, os copos deverão

estar em conformidade com nbr 14.865,

nbr 13230 da ABNT. Acondicionados em

caixas contendo 25 mangas/pacotes de
100 unidades.

29 CX COPO DESCARTÁVEL, de polipropileno,

com capacidade mínima de 50 ml,

acondicionados em mangas/pacotes,

cada manga/pacote deve conter 100

(cem) copos, peso mínimo 198 gramas,

as mangas não devem estar violadas e

deverão estar protegidas em caixa de

papelão resistente, deverá constar
Impresso na manga a capacidade total do

copo, quantidade, e o peso mínimo de

cada copo, os copos devem conter

gravado de forma indelével: em relevo

marca ou identificação do fabricante,

símbolo de identificação do material para

reciclagem conforme nbr 13230, e

capacidade do copo, os copos deverão

estar em conformidade com nbr 14.885,

nbr 13230 da ABNT. acondicionados em

caixas contendo 50 mangas/pacotes de

100 unidades.

50 R$ 3,48 R$ 174,00

30 UN CREME DENTAL - com flúor embalagem

com 90 gr. com micropartículas de cálcio,

ação bacteriana, registro no ministério da

saúde, embalagem deve conter a marca

do fabricante, peso liquido, data de

fabricação e prazo de validade, deve ser

aprovado pela abo - (associação

300 R$ 3,99 R$ 1.197,00
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brasileira de odontologia)

31 UN CUIA PARA CHIMARRAO de porongo

com aprox. 16 cm altura - diversos

tamanhos, lisa, sem borda e com pé.

30 R$ R$

32 CX CURATIVOS ADESIVOS transparentes

caixa com 40 unidades. Curativo estéril

de espuma, constituído por uma camada

externa impermeável de filme de

poliuretano com barreira viral e bacteriana

que controla a transmissão de vapor da

umidade proveniente do exsudato

absorvido pelo curativo e uma almofada

central com camadas absorventes. A

almofada central absorvente é composta

por uma camada de espuma de

poliuretano e uma camada em contato

com o leito da ferida de 100% fibras de

carboximetilcelulose com 1.2% de prata

iônica. Contém bordas de adesivo de

silicone. Indicado como curativo primário

ou secundário. Não gruda no ferimento;

Não deixa resíduos; Medidas

aproximadas da embalagem: Largura de

10 cm; profundidade 04 cm; peso 0,05 kg;

altura 10 cm.

500 R$ 14,39 R$ 7.195,00

33 UN DESINFETANTE LIQUIDO DE USO

GERAL - age de modo efetivo,

removendo totalmente os diversos tipos

de sujidades e manchas, composição:

associação de tensoativos não-iônicos e
catlônicos, agentes sequestrantes,

agentes emulsionantes, corantes,

essência lavanda/floral e veículo aquoso.

Galão capacidade mínima de 5 litros.
Diluição mínima: 1:20. Com registro na

ANVISA.

600 R$ 16,64 R$ 9.984,00

34 UN DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO:

Limpador ácido altamente concentrado

com alto poder de limpeza de sujidades e

incrustações inorgânicas em veículos em

500 R$ R$
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geral. Limpeza, desincrustação e

conservação da veículo com

responsabilidade ambiental. Frascos

com 5 litros.

35 UN DETERGENTE DESENGORDURANTE

AMONIACAL, limpador para sujeira

pesada, com ação desengordurante com

enxágüe para pisos, com alto poder de

remoção de óleos e gorduras(fogões,

colfas, suggar e outros) e, em ladrilhos e

outros pisos encerados ou outros

acabamentos, anula cheiro de gordura e

fritura. 'Ideal para limpeza pesada, faixa

de concentração para o uso: de 1,0 a

5,0% (de 10 a 50 ml por litro de água),

aspecto: líquido; ph 10,0 - 11,5;

composição química: tensoativo aniônico,

amônia, alcalinizante e sequestrante,

princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato

de sódio (n® cas 25155 - 30 - 0) 4,0 -

7,0%. embalagem: bombona de 5 litros.

400 R$ R$

36 UN DETERGENTE MULTIUSO recomendado

para a limpeza geral na copa e cozinha,

remove com facilidade gorduras, animais,

vegetais e minerais.

ação desengordurante, excelente

resultado em sujeiras de fácil remoção, o

produto já vem pronto para uso facilitando

o uso no dia-a-dia, com ph neutro e alto

poder de limpeza, excelente poder de

remoção de gorduras. Frascos de 5 litros.

500 R$ R$

37 UN DETERGENTE NEUTRO recomendado

para a limpeza geral na copa e cozinha,

remove com facilidade gorduras animais,

vegetais e minerais. ação

desengordurante, excelente resultado em

sujeiras de fácil remoção o produto já

vem pronto para uso facilitando o uso no

dia-a-dia, com ph neutro e alto poder de
limpeza, excelente poder de remoção de

1000 R$ 32,65 R$ 32.650,00

10

0144



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: ptanalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

gorduras. Detergente de aspecto líquido

viscoso, indicado para lavagem de

louças, talheres, copos e utensílios de

cozinha em geral, embalado em Frasco

plástico transparente de 5 litros,

composição: componente ativo /

tensoativo aniônico (linear alquilbenzeno

sulfonato de sódio) e glícerina;

coadjuvantes: conservantes,

sequestrante, espessantes, corantes,

fragrância e veículo, deve possuir n° de

notificação da anvisa/ms impresso no

rótulo, o produto deve possuir as

seguintes características: ph entre 6.5 e

7,5; viscosidade de 300 cp a 500 cp;

matéria ativa aniônica entre 8.0% e

10.0%. baseado nas características do

produto referência ypé, da fabricante

química amparo Ltda., comprovadas por

laudo técnico expedido por laboratório

idôneo registrado junto à ANVISA

38 UN DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA

- Material plástico abs. visor para

verificação do volume interno de papel,
com chaves, para papel interfolha de 03

dobras (23 cm x 27cm) e 02 dobras

(23cm X 23cm), sistema que permite sair

apenas uma folha por vez. acompanha

parafusos e buchas para fixação.

30 R$ R$

39 UN DISPENSADOR PARA sabonete liquido,

sistema que aceita reservatório para

abastecer, manuseio pratico e de fácil

instalação.

Especificações: Abertura Inteligente e

segura,

acompanha reservatório de 800 ml.

Processo de produção por injeção

termoplástica

Cor: Branco

Peso aproximado: 0,300 g

40 R$ R$

11
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Medidas aproximadas

Largura x Altura x Comprimento: 10,5 x

25,5x 11.

40 UN ESCOVA PARA LIMPEZA, oval, USO

geral, base em polipropileno, resistente,

medindo no mínimo 12 cm de

comprimento e cerdas de nylon medindo

no mínimo 1,0 cm de altura.

200 R$ 5.99 R$ 1.198,00

41 UN ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE.

Material: cabo e base em polipropileno,

cerdas em nylon sintético ou

polipropileno. Cerdas: comprimento

mínimo (saliente) de 12cm e espessura

média de O.SOmm, com fixação firme e

resistente ao cabo. Cabo: altura 18cm.

para uso de limpeza de vaso sanitário.

100 R$ 17,99 R$ 1.799.00

42 UN ESPONJA DE AÇO inoxidável de longa

duração. 10 gramas.

400 R$ 3,25 R$ 1.300,00

43 PCTEESPONJA DE 1^ AÇO - material lã de
aço carbono, formato retangular, textura

macia, isenta de sinais de oxidação,
comprimento mínimo 9 cm. largura

mínima 4cm. peso líquido mínimo 42 g -

aplicação utensílios e limpeza em geral,

embalagem com 8 unidades.

1000 R$ 2.29 R$ 2.290,00

44 PCTE ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE

(fibra e espuma), formato retangular,

medindo 110x75x23 mm. abrasividade

média. composição: espuma de

políuretano com bactericida. fibra sintética

com abrasivo. Pacote com 3 unidades.

O produto deve possuir características de

desempenho e durabilidade iguais ou

superiores ao produto da marca scotch-

brite, fabricante 3m comprovado por

laudo expedido por laboratório habilitado.

2600 R$ 5.69 R$ 14.794,00

45 UN COADOR DE CAFÉ - características:

flanela 100% algodão, cabo isolado, 15

cm de diâmetro, e 22 cm de

profundidade.

300 R$ R$
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46 UN FLANELA PARA LIMPEZA, material;

algodão, dimensões: 40cmx60cm, com

bainha. Cores diversas.

300 R$ 1,87 R$ 561,00

47 cx FÓSFORO DE MADEIRA; apresentado
na forma de palito; caixa com 200 palitos;

tamanho extralongo, mínimo 10cm

comprimento; embalado em material que

garanta a integridade do produto; com

certificação compulsória Inmetro.

150 R$ 2,24 R$ 336,00

48 UN GARRAFA TÉRMICA feita em

poliuretano, com abertura superior grade

e bico dispensador inferior com válvula de

rosquear, capacidade de 4 litros, diâmetro

de 23cm, altura de 24cm e peso de 0,9kg,

largura do bocal 7cm cor azul.

30 R$ 32,13 R$ 963.90

49 UN GARRAFA TÉRMICA 3,5 LITROS 30 R$ R$

50 UN GARRAFA TÉRMICA INOX LUMINA:

garrafa térmica, cromada, de alta

resistência, com formato cilíndrico, com

tampa de pressão, capacidade de

aproximadamente 1,8 litro, com alça para

transporte, ampola de vidro e sistema

anti-pingos. conteúdo e dimensões

(cxixa): 15,2x13,5x38,7cm. mais

informações: - conservação térmica de
líquidos frios e quentes. - sistema de

bomba exclusivo, jato forte e preciso, não

deixa manchas, conservação térmica de,

no mínimo, 6 horas.

50 R$ 97,69 R$4.884.50

51 PCTEGUARDANAPO, papel absorvente, folha

dupla de alta qualidade, na cor branca, 4

dobras, dimensões mínimas 54x22 cm,

100% fibras naturais, embalagem: pacote

com 50 unidades, com dados do

fabricante, data de fabricação e prazo de

validade.

400 R$ 4,05 R$ 1.620,00

52 CX HASTES/BASTONETES DE ALGODÃO

100% PURO, COM HASTES PLÁSTICAS
FLEXÍVEIS inquebráveis, com pontas de
algodão que não soltem fiapos e sua

500 R$ 8,69 R$4.345,00
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base contenha ranhuras que permitam

uma fixação segura e higiênica.

53 UN INSETICIDA aerossol, inseticida

doméstico: aerossol (mata moscas,

pernilongos, mosquito da dengue e suas

larvas); composto de d-aletrina 0,1%,

permetrina 0.2%; tetrametrina 0,2%;

solvente alinfatico; propelente

(propano/butano), sem cfc; principio ativo

d-aletrina; princípio ativo transflutrina;

embalado em frasco metálico com 400

ml. Dados de identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação e

prazo de validade e registro ou

notificação no ministério da saúde.

300 R$ 14,25 R$ 4.275,00

54 UN ISQUEIRO DESCARTÁVEL a gás para

3000 chamas, fabricado dentro das

normas Nbriso 9994: 1999.

100 R$ 5,76 R$ 576,00

55 CX LENÇO DE PAPEL

Caixa com 100 Lenços.

Tipo de folha: dupla

Composição: polpa de celulose.

400 R$ 9,98 R$ 3.992,00

56 UN LIMPA CARPETE E TAPETE com 500ml,

produto especial para limpeza de

carpetes e tapetes. Além de limpar,

amaciar, perfumar e traz vida as cores.

Promove uma incrível remoção de

manchas difíceis, como ovo, amora,

morango e uva.

100 R$ 13,88 R$ 1.388,00

57 UN LIMPA VIDRO - limpa vidro, tipo líquido.

Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500

ml. Embalagem certificada pelo Inmetro,

fabricante deverá ter laudos ou fichas

técnicas de especificação do produto,

ficha de informações sobre a segurança

de produtos químicos, registros ou

notificações da legislação vigente no

ministério da saúde e ANVISA para

produtos e embalagens. Data de

fabricação, nome e registro do químico

200 R$ 9,89 R$ 1.978,00
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responsável com CRQ, razão social,

endereço e CNPJ do fabricante deverão

constar visivelmente na embalagem.

58 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade

para 15 litros com tampa e pedal formato

cilíndrico.

30 R$ R$

59 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade

para 30 litros com tampa e pedal formato

cilíndrico.

40 R$ R$

60 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade

para 60 litros com tampa.

30 R$ R$

61 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade

para 9 litros com tampa e pedal formato

cilíndrico.

30 R$ R$

62 UN LIXEIRA, material polietileno, capacidade

80 litros, com tampa, formato cilíndrico.

30 R$ R$

63 UN LUSTRA MÓVEIS - frascos de 200 ml

fragrância lavanda.

100 R$ 10,89 R$ 1.089,00

64 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

látex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,

resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. Deverá

estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. Embalagem plástica

contendo 1 par. deve possuir n® de ca

impresso e válido. Tamanho grande, (g)

1000 R$ 17,69 R$ 17.690,00

65 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

látex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. Deverá

estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. Embalagem plástica

1000 R$ 17,69 R$ 17.690,00
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contendo 1 par. deve possuir n° de ca

impresso e válido. Tamanho médio(m).

66 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

látex nitrííico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,

resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcaíis em baixa

concentração, resistente a perfuração,

rasgamento, corte e abrasão. deverá
estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. embalagem plástica

contendo 1 par. deve possuir n° de CA

impresso e válido.

Tamanho pequeno(p).

1000 R$ 17,69 R$ 17.690,00

67 CX LUVA DE SEGURANÇA para proteção

das mãos. Vinil SEM PÓ/AMIDO

Fabricada em resina de PVC incolor.

Isenta de pó. Ambidesíra. Aprovadas pelo

Ministério do Trabalho Atóxica e

epirogênica. Descartável e de uso único.

Caixa com 100 unidades

30 R$ 101,38 R$ 3.041,40

68 PCTE NAFTALINA (BOLAS): aspecto físico

esferas brancas, de odor característico,

peso molecular 128, 17, fórmula química
c10h8, grau de pureza em torno de 95,

número de referência química CAS 91-

20-3. pacote com 50 gr.

embalagem com 30 unidades 50g.

1000 R$ 1,99 R$ 1.990,00

69 UN PÁ PARA LIXO, em chapa de aço ou
alumínio com cabo grande.

Material cabo: madeira. Comprimento

cabo: de até 80 cm. Características

adicionais: com cabo perfeitamente reto e

lixado ou plastificado.

100 R$ R$

70 CX PALITO DE DENTE de madeira; no

formato rollço e pontiagudo; medindo

65x2,Omm; embalagem paliteiro de

papelão c/100 unidades.

500 R$ 0,72 R$ 360,00

71 UN PANO DE PRATO LISO COR BRANCA - 500 R$ R$

16
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material 100% algodão, alvejado, com
jordas com acabamento com barra, alta
absorção, dimensões aproximadas
comprimento 65 cm, largura 45 cm.

72 UN PAPEL ALUMÍNIO em rolo medindo 45

cm de largura e 7,5 metros de
comprimento, espessura de 0,11 mícron
embalado em caixa de papelão, sem

Oros e sinais de oxidação. Acondicionado
conforme a praxe do fabricante de forma

garantir a higiene e integridade do
produto até seu uso, embalagem deverá
conter externamente os dados de

identificação, procedência e quantidade.

100 R$ 7,44 R$ 744.00

73 FRD PAPEL HIGIÊNICO DE BOA
QUALIDADE - folha simples, classe 01
fragrância neutra, na cor branca, alvura
ISO maior que 80%, índice de maciez
menor que 6 nm/g, resistência a tração
ponderada igual ou maior que 90 n/m
quantidade de furos menor que 10C
mm2/m2, quantidade de pintas menor
que 200 mm2/m2, tempo de absorção de
água menor que 6 s, conforme norma
ABNT nbr 15464-1 e 15134
características complementares: matéria

prima 100% fibra vegetal, comprimento
do rolo 30m - com tolerância de 2%, com

argura de 10 cm - com tolerância de 2%
diâmetro no máximo 11,7 cm, largura do
tubete lOcm - com tolerância de 2%

diâmetro interno maior que 4 cm, formato

gofrado, picotado, rotulagem contendo; d
identificação da classe, marca
quantidade de rolos, aroma, metragem do
papel, nome do fabricante e fantasia
CNPJ, e-mail, telefone do sac
embalagem com boa visibilidade do
produto.

Pacote com no mínimo 4 rolos - fardo

500 R$ 2,65 R$ 1.325,00
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com no mínimo 16 pacotes.

74 FRD PAPEL HIGIÊNICO, neutro, folha dupla,

em rolo, com dimensões lOcm (largura) x

30m (comprimento) com variação em ate

+/- 2% (dois por cento), 100% fibras

celulósicas, não reciclado, isento de

partículas lenhosas, metálicas,

fragmentos plásticos ou outras

substâncias nocivas a saúde, grafado

(com relevo), crepado (com elasticidade),

na cor branca, macio, alta absorção,

solúvel em água, sem odor.

embalagem contendo informações sobre

o produto e o fabricante, sendo todos os

dizeres em língua portuguesa (brasil),

critérios de conferência e inspeção no

recebimento: visual, por cheiro, tato e

medição.

Pacote com no mínimo 4 rolos - fardo

com no mínimo 16 pacotes.

500 R$ 6,69 R$ 3.345,00

75 FRD PAPEL, TOALHA, em bobina, cor branca,

largura mínima 20cm, comprimento

mínimo lOOm, com variação em ate - 2%

(menos dois por cento), sem odor, textura

com relevo sensível ao tato (gofrado),

100% fibras celulósicas virgem, não

reciclado. Embalagem: contendo

Informações sobre o produto e o

fabricante, sendo todos os dizeres em

língua portuguesa (Brasil). Critérios de

conferência e inspeção no recebimento:

visual, por cheiro, tato e medição.

Cada fardo com 12 pacotes contendo 02

unidades.

500 R$ 3,75 R$ 1.875,00

76 UN PEDRA SANITÁRIA para uso em vaso
sanitário, higienizante, poder bactericida.

Arredondada com suporte. Aroma: floral,

eucalipto, lavanda ou jasmim.

Consistência: sólida. Composição:

paradiclorobenzeno. Essência e corante.

5000 R$ 3,59 R$ 17.950,00
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Peso: 35g. Variação: +/-10% do peso.

Uso: vaso sanitário.

77 KIT PILHA ALCALINA MEDIA C. para uso

geral e diário. A pilha alcalina possui

potência confiável e prolongada. Sua

química e seu design aperfeiçoados

garantem o melhor desempenho em

equipamentos de uso geral, além de

proporcionar uma vantajosa relação

custo-benefício, em comparação a outras

pilhas alcalinas e às pilhas comuns de

zinco-carbono.

KIT COM 2 UNIDADES CADA

50 R$ 15,38 R$ 769,00

78 KIT PILHA AA Características: pilha alcalina

aa; kit com 4 unidades; qualidade

superior; maior durabilidade; melhor

eficiência na condução da corrente

elétrica; Ideal para controles, agendas

eletrônicas, brinquedos, projetos, etc.

Especificações:

marca:flex;modelo:fxaak4;tensão:1,5v;tipo

:alcalina;tamanho:aa; dimensões (cxd)

-50x14mm;

peso: lOOg.

100 R$ 18,49 R$ 1.849,00

79 KIT PILHA AAA PALITO - bateria 9 volts

alcalina alkaline. Característica do

produto químico sistema; dióxido de

alcalino zinco / manganês (zn /

mno2)designaçâo: ansi 1604a, iec

6lr6voltagem nominal:9v

temperatura alcance: -20 ° c a 54 ° c (-4 °

f a 130 ° f)peso; 45 gramas volume: 22,8

cm3

terminais: snap prazo de validade: 5 anos
(85% da capacidade)metais pesados

conteúdo: não adicionou mercúrio,

cádmio ou chumbo.

KIT COM 4 UNIDADES CADA.

200 R$ 16,89 R$ 3.378,00

80 UN PILHA (BATERIA) - bateria 9 volts

alcalina alcaline. Característica do

50 R$21,49 R$ 1.074,50
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produto químico sistema: dióxido de

alcalino-zinco / manganês (zn /

mno2)designação: ansi 1604a, iec 6lr6

voltagem nominal: 9v

temperatura alcance: -20 ° c a 54 ° c (-4 °

f a 130 ° f) P6So: 45 gramas. Volume:

22,8 cm3. Terminais: snap. Prazo de

validade: 5 anos (85% da capacidade),
metais pesados conteúdo: não adicionou

mercúrio, cádmio ou chumbo

81 PCTEPRENDEDOR DE ROUPA, formato

retangular, de madeira, medindo 8cm.

Embalado em pacote plástico contendo

12 unidades

200 R$ 2,45 R$ 490,00

82 UN QUEROSENE, composição solvente,

derivado do petróleo, tipo hidrocarboneto,

isento de benzeno, para uso de limpeza

em geral, em embalagem plástica de 1

litro.

180 R$ 16,19 R$ 2,914,20

83 UN RODO COM CABO DE MADEIRA

plastificado, com rosca, medindo no

mínimo 1,20 cm de comprimento suporte

de madeira medindo aproximadamente

80 cm com borracha dupla. Utilização

piso ou qualquer superfície lisa com

reforço.

150 R$ R$

84 UN RODO COM ESPUMA DE ALTA

DENSIDADE, ideal para passar cera e

lavar pequenas áreas como pisos e

paredes. Comprimento de 55 cm e

acompanha cabo com 120 cm. Com

cantos arredondados.

150 R$ R$

85 UN RODO DE ESPUMA com cabo utilizado

para limpeza de azulejos, pisos rústicos,

paredes, forros em alvenaria. Espuma

com alta resistência. Base em madeira

com espuma grampeada largura:40 cm,

densidade da espuma : média

200 R$ 25,59 R$ 5.118,00

86 UN RODO PARA PISO, com borracha de

e.v.a, base em madeira com 100 cm de

200 R$ R$
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comprimento, cabo em madeira revestido

em plástico, rosqueável, com 120 cm de

comprimento, podendo ter variação
dimensional de

+/- 5 %. as borrachas deverão ultrapassar

a base em no mínimo 1 cm.

87 UN RODO PARA PISO, com borracha de

e.v.a, base em madeira com 55 cm de

comprimento, cabo em madeira revestido

em plástico, rosqueável, com 120 cm de

comprimento, podendo ter variação

dimensional de +/- 5 %. as borrachas

deverão ultrapassar a base em no mínimo

1 cm.

200 R$ 25,59 R$ 5.118,00

88 PCTESABAO EM BARRA, de glicerina 200 g

na cor azul embalado em saco plástico,

eb 56/54 da ABNT contendo 05 unidades,

a  embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,

procedência, número do lote, validade e

número do registro no ministério da

saúde.

300 R$ 14,79 R$4.437,00

89 UN SABÃO EM PÓ indicado para lavagem de
roupa branca e colorida, com tensoativo

biodegradável e triplação. Embalado em

recipiente com 1 kg, com sistema prático

para fechamento após o uso,

composição: alcalinizantes,

sequestrantes, branqueadores ópticos,

componente ativo linear alquilbenzeno

sulfonato de sódio em concentração entre

10% e 20%, coadjuvantes, enzimas em

concentração de 1%, corante, fragrância,

carga e água. Deverá constar na
embalagem os dados do fabricante,

instruções e precauções de uso, código

de barra, n° do registro do produto junto a

ANVISA. As características de

composição. Devem ser iguais ou
superiores às do produto referência: omo

1000 R$ 14,89 R$ 14.890
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multiaçâo, fabricante Unilever. As

características referidas deverão ser

comprovadas por laudo expedido por

laboratório de idoneidade reconhecida

cadastrado junto à ANVISA.

90 UN SABONETE LIQUIDO PARA MAO -

sabonete antisséptico para higiene das

mãos. Limpeza e assepsia das mãos com

eficácia contra um amplo espectro de

micro-organismos

(staphylococcusaureaus, escherichla coli,

pseudomonasaeruginosa, e salmonela

choleraesuls). Faixa de concentração

para o uso: puro. Aspecto: líquido

viscoso; ph 6,0 - 8,0; composição

química: tensoativoaniônico, tensoativo

não iônico, tensoativoanfótero e agente

bactericida; princípio ativo: triclosan (n°

cas 3380-34-5) 0,3 - 0,5%. Embalagem

com 5 litros.

400 R$ R$

91 UN SABONETE - em tablete, uso adulto, de

fragrância suave. O sabonete deve

possuir grande poder espumante, ser

cremoso o suficiente para não

desenvolver rachaduras ao longo do

tempo de sua utilização, formar o mínimo

de massa gelatinosa que leva ao seu

amolecimento precoce e não causan

irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote

com 01 unidade de 90 g. a embalagem

deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, número do

lote, validade e número de registro no

ministério da saúde.

200 R$ 3,39 R$ 678,00

92 ROLOSACO DE LIXO AZUL, não transparente,

capacidade de 100 litros, medindo 75 cm

(largura) x 1,05 cm (altura mínima),

fabricados com resinas termoplásticas de

alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de

1500 R$ R$
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resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado

em rolo com 25 unidades.

93 ROLOSACO DE LIXO AZUL, não transparente,

capacidade de 15 litros, medindo 39 cm

(largura) x 58 cm (altura mínima),

fabricados com resinas termoplásticas de

alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da abnt

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado

em rolo com 50 unidades.

1500 R$ R$

94 ROLOSACO DE LIXO AZUL, não transparente,

capacidade de 30 litros, medindo 59 cm

(largura) x 62 cm (altura mínima),

fabricados com resinas termoplásticas de

alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado

em rolo com 50 unidades.

1500 R$ R$

95 ROLOSACO DE LIXO AZUL, não transparente,

capacidade de 50 litros, medindo 63 cm

(largura) x 80 cm (altura mínima),

fabricados com resinas termoplásticas de

alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado

em rolo com 50 unidades.

1500 R$ R$

96 PCTESACO PLÁSTICO PARA LIXO

INFECTANTE, 60 litros. 10 micras, cor

branca, leitoso em polipropileno contendo

0 símbolo de substância infectante em

vermelho. Pacotes com 10 unidades.

2000 R$ R$

97 ROLOSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50 R$ 3,71 R$ 185,50
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PARA FREEZER. Material: polietileno.

Capacidade: 2 kg. Rolo com 100

unidades.

98 ROLOSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE

PARA FREEZER. Material; polietileno.

Capacidade: 3 kg. Rolo com 100

unidades.

80 R$ 4,28 R$ 342,40

99 ROLOSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE

PARA FREEZER. Material: polietileno.

Capacidade: 5 kg. Rolo com 100

unidades.

80 R$ 6,32 R$ 505,60

100 ROLOSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE

PARA FREEZER. Material: polietileno.

Capacidade; 7 kg. Medidas aproximadas

35x50cm. Rolo com 100 unidades.

120 R$ 7,75 R$ 930,00

101 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 1 kg fardo com 500

unidades.

100 R$ 45,79 R$4.579,00

102 FRD SACOLA PÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 2 kg fardo com 500

unidades .

200 R$ 101,39 R$ 20.278,00

103 FRD SACOLA PÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 7 kg fardo com 500

unidades

50 R$ 185,84 R$ 9.292,00

104 FRD SACOLA PÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 10 kg fardo com 500

unidades

50 R$ R$

105 UN SAPONÁCEO CREMOSO, composição
tensoativos aniônico e não-aniônico,

espessante, aplicação limpeza pisos,

paredes e louças, características

adicionais componente ativo

biodegradável linear alquibenzeno,

aspecto físico cremoso, embalado em
frasco de 300 ml. A embalagem deverá

conter externamente os dados de

identificação, procedência, número do

lote, validade e número de registro no

ministério da saúde.

1000 R$ 2,31 R$ 2.310,00
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106 FRD SACO DE PAPEL MONOLUCIDO, TIPO

PIPOCA, tamanho 2, branco 100%

celulose, fardo com 500 unidades

tamanho fechado aproximado

15,5cm/8cm.

100 R$ R$

107 UN SHAMPOO - em embalagem de 480 ml,

fórmula suave que não irrita os olhos,

contem ph neutro, com giicehna

proporciona brilho e macies natural dos

cabelos, testados dermatologicamente

formulado de maneira a minimizar o

possível surgimento de alergia.

Fragrância neutra, podendo ser utilizado

diariamente em todos os tipos de cabelo.

80 R$ 14,39 R$ 1.151,20

108 UN SUPER COLA DE FIXAÇAO

INSTANTÂNEA, o adesivo super cola é
recomendado para adesões que

necessitam de alta velocidade e

excelente resistência. É um

monocomponente a base de cianoacrilato

e não requer mistura, o processo de cura

inicia-se quando o adesivo entra em

contato com a umidade.

Ideal para adesão em borrachas,

plásticos e metais, aderindo também aos

demais substratos com alta performance

Unidade com 2 g.

500 R$ 6,69 R$ 3.345,00

109 UN TOALHA DE BANHO FELPUDÂ

TAMANHO ADULTO -

Composição do tecido 100% algodão;

com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc)

(0,70x1,40) m; gramatura entre 301 e

400 mg/m^, com barra nos quatro lados.

Resistente a processo de lavagem

industriai; embalada individualmente,

diversas cores

600 R$ R$

110 UN TOALHA PARA ROSTO FELPUDA

TAMANHO ADULTO;

Composição do tecido 100% algodão;

com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc)

600 R$ R$
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(0,45x0,70) m; com barra nos quatro

lados. Resistente a processo de lavagem

industrial: embalada individualmente,

diversas cores.

111 CX LENÇO UMEDECIDO - material não

tecido, dimensões cerca de 15 x 20 cm,

componentes d emoliente, isento de

álcool, característica adicional

hipoalérgico, tipo uso descartável, uso

infantil, embalagem com 48 lenços.

1000 R$ 7,99 R$ 7.990,00

112 PCTETOUCA DESCARTÁVEL - confeccionada

em tecido não tecido (tnt) micro

perfurada, com elástico nas

extremidades; redonda e anatômica, cor

branca, tamanho único; pacotes com 100

toucas.

100 R$ 17,49 R$ 1.749,00

113 UN VASSOURA DE NYLON - com cerdas

macias, cepo plástico de 22 cm, cerdas

de 22 cm, cerdas de 11,5 cm com

plumagem nas pontas, com cabo

rosqueado de madeira plastificada, para

limpeza em geral, tipo doméstica.

200 R$ 9,98 R$ 1.996,00

114 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL - com

60cm, cepa em palha, com cerdas de

palha, tipo 5 fios e amarração com arame,

cabo de madeira, lixado e perfeitamente

reto, cabo com no mínimo 1,20m, para

limpeza em geral.

400 R$ 24,39 R$ 9.756,00

115 UN VASSOURA METALICA FIXA - com cabo

de madeira, 22 dentes. Indicada para
recolher grama e folhas, tanto para

gramados, como para superfícies duras

como ruas e calçadas.

50 R$ 35,89 R$ 1.794,00

116 UN ESCOVA PARA UNHAS - cerdas

macias, limpeza eficiente, cabo de

plástico. Semelhante a escova Condor.

200 R$ 5,49 R$ 1.098,00

117 UN BACIA DE PLÁSTICO. CAPACIDADE
5.2L

Com bico direcionador de água e escala

30 R$ R$
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medidora de volume.

Pega anatômica e segura.

Dimensões por peça: 34X119mm

118 UN SACOS PARA LIXO de 100L com

espessura de 0,12 micras ou 60 micras.

Reforçado.

5.000 R$ R$

119 UN LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA

DE ACIONAMENTO NO PEDAL,

resistente, com proteção contra raios

solares uv, capacidade: 501 dimensões

aproximadas: comprimento: 46,7 cm x

largura 35 cm x altura 59cm Lixeiras 50L

com pedal e tampa em plástico rígido:

Lixeira 50 litros com pedal metálico,

fabricada em polietileno de alta densidade

com tratamento em ÜV. Pedal fabricado

em tarugo de ferro maciço galvanizado e

chapa xadrez galvanizada. Dobradiça

traseira fixada em suporte reforçado e

preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa

da dobradiça arrebitada na tampa.

Medida Externa aproximada de

71,0x44,5x37,0(alt. x lar x prof.) Medida

Interna aproximada :60,0x39,0x24,0 (alt. x

lar X prof.) Tolerância das medidas +/-

10%. Capacidade mínima: 50 litros.

15 R$ R$

120 UN PORTA FILTRO PARA CAPE n° 103,

material plástico.

10 R$ 9,89 R$ 98,90

121 UN BACIA DE PLÁSTICO, capacidade 27,5L.

Com bico direcionador de água e escala

medidora de volume. Pega anatômica e

segura. Dimensões por peça:

556X221 mm

05 R$ R$

122 UN JARRA plástica com tampa, alça.

Capacidade 4,0 litros. Dimensões: 230 x

160 X 280 mm

20 R$ 25,99 R$ 519,80

123 UN BALDE PLÁSTICO COM TAMPA E

ALÇA. Capacidade 10 litros.

50 R$ 25,49 R$ 1.274,50

124 UN ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO - 300 R$ 8,99 R$2.697,00
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Concentração de 70° INPÍVI (70% em

peso), 1000 ml, incolor, indicado como

antisséptico tópico e desinfecção de

superfícies fixas. Embalado em frasco

plástico resistente. Uso hospitalar. Uso

hospitalar. Deve apresentar a FISQ

(Ficha de informações de segurança de

produtos químicos). Registro na ANVISA.

125 UN Filtro para coar café cx com 30 unidades

n° 103

100 R$ 4,99 R$ 499,00

126 UN Álcool etílico 70% em gel frasco 500 ml 1000 R$ R$

127 CX MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA,
com elástico, caixa com 50 unidades

Tamanho único Estrutura, material e cor:

1® camada: polipropileno não tecido cor

branca - (camada externa)
2® camada: papel filtro melt blown (BFE:

>95%) - (camada do meio)

3® camada: polipropileno não tecido cor

branca - (camada interna)

Dimensões aproximadas do produto:

9,5cm(l) X 17,5cm(a)

Registro da Anvisa.

500 R$ 34,99 R$ 17.495,00

128 FRD SACO DE GEIV\DINHO com 1000

unidades, medindo 4cm x 23cm.

100 R$ R$

129 UN COADOR PARA CAFÉ DE PANO

GRANDE, com cabo de madeira, fíanela

100% algodão, medindas mínimas 25cm

de diâmetro e 30cm de comprimento.

100 R$ 3,06 R$ 306,00

130 UN SHAMPOO INFANTIL, capacidade

mínima de 200ml, fragrância suave, não

irrita os olhos, fórmula hipoalergênica Ph

balanceado, não conter corante.

200 R$ 14,59 R$ 2.918,00

131 UN REFIL SABONETE LIQUIDO 500ml para
dispenser, fragrância erva doce.

300 R$6,95 R$ 2.085,00

132 UN BORRIFADOR, com válvula Spray

capacidade mínima de 500ml, frasco ideal

para álcool e água de passar. Válvula

gatilho com função de Jato e Spray, basta

alterar na ponta da válvula.

100 R$ 10,79 R$ 1.079,00
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133 MT FRALDA DE PANO, medindo 60cm x

60cm, tecido 100% algodão.

100 R$ R$

134 UN FACA Talher, contendo no mínimo as

seguintes especificações: Faca em ínox

com medida mínima de 19.2 XI. 9 cm;

Pode ser levado ao micro ondas e

máquina de lavar louças.

200 R$ R$

135 UN GARFO Talher, contendo no mínimo as

seguintes especificações: Garfo em Inox

Com Medida Mínima de 18.5 X 2.5cm;

Pode ser levado ao micro ondas e

máquina de lavar louças.

200 R$ R$

136 UN COLHER Talher, contendo no mínimo as

seguintes especificações: Colher de sopa

em Inox com medida mínima 19 X 4.3 cm.

200 R$ R$

137 UN TÁBUA DE CORTE DE POLIETILENO:

Placa de poíietileno liso, atóxico, de alta

qualidade e em conformidade as normas

sanitária da ANViSA. Produto ideal para

preparo de alimentos. Dimensões

aproximadas (comprimento x largura x

espessura): 50mm x 30mm.

50 R$ R$

TOTAL: Fí$421.523,20

VALOR TOTAL: R$ 421.523,20

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

DATA: 01/09/2022

jfSfeuo Jjlao b
r5.5gg.43l/jQ(k» —
ISINATURA COM^CARrMHDASSINATURA

LÜERSEN* Cómerdo da Produtos
Alimsntlcios Lida.

Av. Rio Grande do Sul, Mâ-Curtro
1^.750-000 • Planalto • firanà | 29

0163



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planaltD@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

EMPRESA:

ENDEREÇO: á-c>i?^^/ArN P .w..
CNPJ: o / ^ M Í-. w ^ o.-) I W

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

aors A 1:

CIDADE: QjLcw.-Q'it±a ESTADO: "P R

OBJETO; Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração deste município. Conforme abaixo segue:

LOTE 01 - GENEROS ALIMENTÍCIOS

TEM

01

UN

UN

OBJETO QTD

02 PCTE

AÇÚCAR CRISTAL pacote com 5 kg
contendo sacarose, originário do suco

da cana, livre de fermentação, isento de
matéria terrosa, de parasitas e detritos,
animais e vegetais, contendo
aproximadamente 99,2%de glicídios.
CAFE - tipo: torrado e moído, em pó
homogêneo. Classificação:
obrigatoriamente superior. Classificação
de bebida: mole a dura, isento de gosto

rio e rio zona. Com no máximo 10% em

peso de grãos com defeitos pretos,
verdes e ou ardidos (PVA) e ausente de
grãos preto-verdes e fermentados.
Tipos de constituição: de 2 até 6 cob. A
marca deve possuir certificado do PQC
- programa de qualidade do café, da
ABIC, em plena validade, ou laudo de
avaliação do café, emitido por
laboratório especializado, com nota de
qualidade global mínima de 7,2 pontos
na escala sensorial do café e laudo de

análise de microscopia do café com
registro e data de fabricação e validade
estampadas no rótulo da embalagem.

900

1440

VALOR

UNIT.

R$

VALOR

TOTAL

R$

R$ R$

2>U536.oo
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Nota de qualidade global: nota de
qualidade de no mínimo 7,2 pontos na
escala de O a 10 para qualidade global;
características microscópicas:

tolerância para matérias estranhas: até

60 em 25g, conforme resolução RDC n°
14, de 28/03/2014, da ANVISA.
Embalagem: tipo alto vácuo ou vácuo
puro (tijolinho), duplamente embalado,
sendo a primeira embalagem em caixa
protetora de papel e a segunda em
embalagem a vácuo laminada, em
pacotes de 500 gramas, contendo data
de fabricação, validade e lote
estampados no rótulo da embalagem;
prazo de validade: no mínimo, 12
(doze) meses a contar da data de
fabricação. O produto deverá estar em
conformidade com o estabelecido pela

resolução RDC n° 277 - ANVISA, de
22/09/2005.

03 cx

04 FRD

05 POTE

06 POTE

CAIXA DE CHA aromático, diversos

sabores, mínimo de 25 gramas,

contendo pelo menos 20 saches
embalados individualmente, com data

de fabricação e validade.

ERVA MATE para chimarrão. fardo com
10 pacotes de 1 KG, produzida a partir
de ervas nativas, possuir um sabor
suave, sem adição de açúcar, moagem
fina preservando o calor.
PACOTE DE BALA, contendo no

mínimo, 500gr, sabor menta.

500

200

130

PACOTE DE BALA DUF^. contendo no

mínimo 500gr, sabor café.

07 PCTE PACOTE DE BALA de 500gr sabor
iogurte. Ingredientes: Açúcar, Xarope
de Glicose, Gordura Vegetal

Hidrogenada, Acidulante Ácido Citrico,
Emulsificantes Mono e Diglicerideos de

Ácidos Graxos e Lecitina de Soja,

R$

R$

130

130

R$

R$

R$

R$

â-S^o.oo

R$

3.

> H -HO

R$

y). 5S> -NO
R$

qi§465
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Aromatizante e Corante Artificial

Vermelho 40.

08 PCTE LEITE EM PÓ 500 MG 500 R$ ^Q.Oi)

TOTAL: R$

LOTE 02 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DIVERSOS

ITEM

•í ■

01

02

03

04

UN

PCTEABSORVENTE HIGIÊNICO uso externo.

Absorvente higiênico íntimo, feminino,
descartável, de uso externo, tamanho e

espessura normal, com abas,
hipoalèrgico, formato anatômico, com
absorção eficiente e bordas devidamente
acabadas, constituído por camada

protetora macia e impermeável, com
linhas adesivas, composição mínima:

papel, celulose, polipropileno, adesivo
termoplástico, polietileno, pacote com no

mínimo 08 unidades.

UN

GX

CX

OBJETO

ÁGUA SANITÁRIA uso doméstico,

embalagem plástica, resistente, tampa

com lacre p/ permitir uma boa vedação da
embalagem. Composição: hipoclorito de
sódio e água; teor de cloro ativo: 2,0% a
2,5% p/p, cor levemente amarelo-
esverdeada. na embalagem deverá

constar a data de fabricação, data de

validade do produto e registro na ANVISA
e demais dizeres obrigatórios, conforme
legislação vigente.

Embalagem contendo S.OOOmI

ÁLCOOL ETILICO, frasco Ilitro, com teor

alcoólico entre 95,96 GL, volume/volume

ou 92,6 a 93,8 a 15°C, INMETRO, caixa

com 12 unidades.

Algodão hidrofilo 5oog, em

camadas contínuas em forma de rolo

(manta), provido de papel apropriado em

QTD

500

1.000

200

100

VALOR

UNIT.

R$ R$

R$

VALOR

TOTAL

R$

R$

/ ílo.OO

R$

R$

^ h\.o0€,00

R$

gíi<?.oO

3

.  016B



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

toda sua extensão, o algodão deverá

apresentar aspecto homogêneo e macio,

boa absorção, ausência de grumos ou

quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor

branca (no mínimo 80% de brancura).

embalado em saco plástico individual.

05 UN AMACIANTE DE ROUPA, aspecto físico

líquido viscoso, concentrado, perfumado
composição: sal de amônio, coadjuvante,

fragrância, corante e água.

Embalagem de 2 litros, com tampa abre e

fecha de rosquear.

na embalagem deverá conter os dados de
identificação, procedência, número do

lote, validade, modo de usar,

advertências e número de registro junto á

ANVISA.

Semelhante à marca ipê.

500 R$ R$

06 UN APARELHO DE BARBEAR, com 2

lâminas, cabo de plástico antideslizante.

500 R$ R$

â-

07 UN AROMATIZADOR/NEUTRALIZADOR DE

ODORES PARA AMBIENTE, em forma

de aerossol, fragrância agradável, não

contendo clorofiuorcarbono-cfc

(inofensivo à camada de ozônio), registro

no ministério da saúde, embalagem

contendo o nome do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade.

Embalagem: frasco com 400ml.

700 R$ R$

í t 0

08 UN Bacia de plástico com capacidade para

8,65 litros

50 R$

A0.9^O

R$

B H S*0 0

09 UN Bacia de plástico com capacidade para

14 litros

50 R$ R$

^9>o.oo
10 UN Bacia de plástico com capacidade para

25 litros

50 R$ R$

A' ̂ ̂o,co
11 UN Bacia de plástico com capacidade para

35 litros

50 R$ R$

A^^HoPO
12 UN Bacia de plástico com capacidade para

40 litros

50 R$ R$

01G 7
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13 UN BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto,

paredes e fundos reforçados, reforço no
encaixe da alça, alça em aço 1010/20

zincado, capacidade para 15 litros. 0

material deverá ter etiqueta com a

identificação, certificação Inmetro, marca

do fabricante e capacidade.

130 R$ R$

14 UN BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto,

paredes e fundos reforçados, reforço no

encaixe da alça, alça em aço 1010/20

zincado, capacidade para 20 litros. 0

material deverá ter etiqueta com a

identificação, certificação Inmetro, marca

do fabricante e capacidade.

130 R$ R$

3'

15 UN BALDE DE PLÁSTICO, polietileno de alta
densidade, alta resistência a impacto,

paredes e fundos reforçados, reforço no

encaixe da alça, alça em aço 1010/20

zincado, capacidade para 30 litros. O

material deverá ter etiqueta com a

identificação, certificação Inmetro, marca

do fabricante e capacidade.

50 R$ R$

y/,>HO.OO

16 UN BOMBA PARA CHIMARRAO, aço inox,

com rosca, tamanho: grande. Com no

mínimo 25 cm de comprimento.

50 R$ R$

17 UN BOTA DE SEGURANÇA: leve; com

cabedal em pvc (impermeável forrada em

malha 100% poliéster); cor branca;

modelo unissex; sem fechamento; cano

longo; solado em pvc reforçado

c/borracha nitrílica branca e

antiderrapante; solado injetado direto no

cabedal; palmilha de montagem em pvc;

sem palmilha higiênica; biqueira em pvc;

alma da bota em pvc; atendendo

exigência de segurança conforme

nbr12594. Tamanho 36 a 44.

80 R$ R$

18 UN BULE DE ALUMÍNIO 4,5 litros 15

0168
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Bule deve possuir cabo de Baquelite,

garantindo maior segurança durante o

manuseio.

Medidas (Aproximadas)

Altura (Sem Tampa): 17 cm

Diâmetro (Boca): 9,5 cm

Espessura: 1,00 mm

Capacidade: 1,45 Litros

Garantia de 3 meses contra defeito de

fabricação.

19 UN CERA TIPO LÍQUIDA. Aplicação pisos
cerâmicos, mármore e Paviflex cor

VERMELHA frasco de 750 ml. A

embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedência

número do lote validade e número de

registro no ministério da saúde.

200 R$ R$

20 UN CERA TIPO LÍQUIDA. Aplicação pisos
cerâmicos, mármore e Paviflex cor

AMARELA frasco de 750 ml. A

embalagem deve conter externamente

dados de identificação procedência

número do lote validade e número de

registro no ministério da saúde.

200 R$ R$

j:^e^Q.oo

21 cx CERA TIPO PASTA 375G

Composição mínima: cera de polietileno,

parafina, cera microcristalina, solvente

salifáticos, emulsificante, água, corantes,

conservantes, essência e óleo de pinho.

caixa 0/ 12 unidades. A embalagem

deverá conter externamente os dados de

identificação procedência, número do

lote, validade e número de registro no

ministério da saúde cor amarela .

10 R$

// í??, OO

R$

22 cx CERA TIPO PASTA 375G Composição

mínima: cera de polietileno, parafina, cera

microcristalina, solvente salifáticos,

emulsificante, água, corantes,

conservantes, essência e óleo de pinho.
caixa c/ 12 unidades. A embalagem

10

O
O

R$

<0 to. oO

01G9
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deve conter externamente os dados de

identificação procedência, número do

lote, validade e número de registro no

ministério da saúde cor vermelha.

23 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo

plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto

e marca do fabricante, capacidade para 9

litros.

50 R$ R$

24 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo

plano, com tampa basculante, alta

resistência, com identificação do produto

e marca do fabricante, capacidade para

20 litros

50 R$

^■8.60

R$

25 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta
resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para
80 litros.

50 R$ R$

26 UN CESTO PARA LIXO confeccionado em

plástico, telado, formato cilíndrico, fundo
plano, com tampa basculante, alta
resistência, com identificação do produto
e marca do fabricante, capacidade para
100 litros.

50 R$ R$

27 UN CHALEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS. A
chaleira possui cabo de Baquelite,
garantindo maior segurança durante o
manuseio. Garantia de 3 meses contra
defeito de fabricação.

15 R$ R$

28 CX COPO DESCARTÁVEL, de polipropíleno,
com capacidade mínima de 180 ml,
acondicionados em mangas/pacotes,
cada manga/pacote deve conter 100
(cem) copos, peso mínimo 198 gramas,
as mangas não devem estar violadas e
deverão estar protegidas em caixa de

150 R$ R$
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29

30

papelão resistente, deverá constar
impresso na manga a capacidade total do
copo, quantidade, e o peso mínimo de
cada copo, os copos devem conter

gravado de forma indelével: em relevo
marca ou identificação do fabricante,

símbolo de identificação do material para
reciclagem conforme nbr 13230,
capacidade do copo, os copos deverão
estar em conformidade com nbr 14.865,

nbr 13230 da ABNT. Acondidonados em

caixas contendo 25 mangas/pacotes de

100 unidades.

CX

UN

COPO DESCARTÁVEL, de polipropileno,
com capacidade mínima de 50 ml,
acondidonados em mangas/pacotes,

cada manga/pacote deve conter 100
(cem) copos, peso mínimo 198 gramas,
as mangas não devem estar violadas e
deverão estar protegidas em caixa de
papelão resistente, deverá constar
impresso na manga a capacidade total do
copo, quantidade, e o peso mínimo de
cada copo, os copos devem conter

gravado de forma indelével: em relevo
marca ou identificação do fabricante,

símbolo de identificação do material para

reciclagem conforme nbr 13230,
capacidade do copo, os copos deverão
estar em conformidade com nbr 14.865,

nbr 13230 da ABNT. acondidonados em

caixas contendo 50 mangas/pacotes de

100 unidades.

CREME DENTAL - com flúor embalagem

com 90 gr. com micropartículas de cálcio
ação bacteriana, registro no ministério da
saúde, embalagem deve conter a marca

do fabricante, peso liquido, data de

fabricação e prazo de validade, deve ser

aprovado pela abo - (associação

50

300

R$ R$

go.oo

R$ R$

â.3S'i-oo
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Drasiieira de odontologia)

31 UN UIA PARA CHIMARRÃO de porongo
com aprox. 16 cm altura - diversos
;amanhos, lisa. sem borda e com pé.

32 CX

33 UN

CUF^TIVOS ADESIVOS transparentes

caixa com 40 unidades. Curativo estéril

de espuma, constituído por uma camada
externa impermeável de filme de
poliuretano com barreira viral e bacteriana
que controla a transmissão de vapor da
umidade proveniente do exsudato
absorvido pelo curativo e uma almofada
central com camadas absorventes. A

almofada central absorvente é composta

por uma camada de espuma de
poliuretano e uma camada em contato
com o leito da ferida de 100% fibras de

carboximetilcelulose com 1,2% de prata

iônica. Contém bordas de adesivo de

silicone. Indicado como curativo primário

ou secundário. Não gruda no ferimento;
Não deixa resíduos; Medidas

aproximadas da embalagem: Largura de
10 cm; profundidade 04 cm; peso 0,05 kg;
altura 10 cm.

DESINFETANTE LIQUIDO DE USO

GEF^L - age de modo efetivo
removendo totalmente os diversos tipos

de sujidades e manchas, composição
associação de tensoativos não-iônicos e
catiônicos, agentes sequestrantes

agentes emulsionantes, corantes
essência lavanda/floral e veículo aquoso

Galão capacidade mínima de 5 litros
Diluição mínima: 1:20. Com registro na
ANVISA.

30 R$

500 R$

R$

R$

5- HS.O-

600 R$ R$

i-g-g.oo

34 UN DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO

Limpador ácido altamente concentrado
com alto poder de limpeza de sujidades e
incrustações inorgânicas em veículos em

500 R$ R$

0172
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geral. Limpeza, desincrustação e
conservação da veículo com
responsabilidade ambiental. Frascos

com 5 litros.

35 UN

36

37

DETERGENTE DESENGORDURANTE

AMONIACAL, limpador para sujeira

pesada, com ação desengordurante com
enxágüe para pisos, com alto poder de
remoção de óleos e gorduras(fogões,
coifas, suggar e outros) e, em ladrilhos e
outros pisos encerados ou outros
acabamentos, anula cheiro de gordura e

ritura. 'Ideal para limpeza pesada, faixa
de concentração para o uso: de 1,0
5,0% (de 10 a 50 ml por litro de água),
aspecto: líquido; ph 10,0 - 11,5;
composição química: tensoativo aniônico,
amônia, alcalinizante e sequestrante,

princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato
de sódio (n° cas 25155 - 30 - 0) 4,0 -

7,0%. embalagem: bombona de 5 litros.

400 =i$ R$

UN DETERGENTE MULTIUSO recomendado

para a limpeza geral na copa e cozinha,
remove com facilidade gorduras, animais

vegetais e minerais.

ação desengordurante, excelente
resultado em sujeiras de fácil remoção, o

produto já vem pronto para uso facilitando
o uso no dia-a-dia, com ph neutro e alto
poder de limpeza, excelente poder de
remoção de gorduras. Frascos de 5 litros.

500 R$ R$

UN DETERGENTE NEUTRO recomendado

para a limpeza geral na copa e cozinha,
remove com facilidade gorduras animais,

vegetais e minerais. ação
desengordurante, excelente resultado em

sujeiras de fácil remoção o produto já
vem pronto para uso facilitando o uso no
dia-a-dia, com ph neutro e alto poder de

limpeza, excelente poder de remoção de

1000 R$ R$

/ Ío,000t00

10
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gorduras. Detergente de aspecto líquido
viscoso, indicado para lavagem de

louças, talheres, copos e utensílios de
cozinha em geral, embalado em Frasco
plástico transparente de 5 litros,
composição: componente ativo /
tensoativo aniônico (linear alquilbenzeno

sulfonato de sódio) e glicerina;
coadjuvantes: conservantes,
sequestrante, espessantes, corantes,
fragrância e veiculo, deve possuir n° de
notificação da anvisa/ms impresso no
rótulo, o produto deve possuir as
seguintes características: ph entre 6.5 e
7.5; viscosidade de 300 cp a 500 cp;

matéria ativa aniônica entre 8.0% e

10,0%. baseado nas características do

produto referência ypê, da fabricante
química amparo Ltda., comprovadas por
laudo técnico expedido por laboratório

idôneo registrado junto à ANVISA

UN DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA

- Material plástico abs, visor para

verificação do volume interno de papel,
com chaves, para papel interfolha de 03
dobras (23 cm x 27cm) e 02 dobras
(23cm X 23cm). sistema que permite sair
apenas uma folha por vez, acompanha
parafusos e buchas para fixação.

UN DISPENSADOR PARA sabonete liquido,

sistema que aceita reservatório para
abastecer, manuseio pratico e de fácil

instalação.

Especificações: Abertura Inteligente e
segura,

acompanha reservatório de 800 ml.

Processo de produção por injeção

termoplástica

Cor: Branco

Peso aproximado: 0,300 g

40 R$
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Medidas aproximadas

Largura x Altura x Comprimento: 10,5 x
25,5x 11.

40 UN ESCOVA PARA LIMPEZA, oval, uso

geral, base em polipropileno, resistente,
medindo no mínimo 12 cm de

comprimento e cerdas de nylon medindo
no mínimo 1,0 cm de altura.

200 R$ R$

41 UN ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE.

Material: cabo e base em polipropileno,

cerdas em nylon sintético ou
polipropileno. Cerdas: comprimento
mínimo (saliente) de 12cm e espessura

média de 0,60mm, com fixação firme e

resistente ao cabo. Cabo: altura 18cm.

para uso de limpeza de vaso sanitário.

100 R$ R$

42 UN ESPONJA DE AÇO inoxidável de longa

duração. 10 gramas.

400 R$ , R$

43 PCTEESPONJA DE LÃ AÇO - material lã de

aço carbono, formato retangular, textura
macia, isenta de sinais de oxidação,

comprimento mínimo 9 cm, largura
mínima 4cm. peso líquido mínimo 42 g -
aplicação utensílios e limpeza em geral,
embalagem com 8 unidades.

1000 R$ R$

3,^go.oO

44 PCTE ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE

(fibra e espuma), formato retangular
medindo 110x75x23 mm, abrasividade

média. composição: espuma de
poliuretano com bactericida, fibra sintética
com abrasivo. Pacote com 3 unidades

0 produto deve possuir características de
desempenho e durabilidade iguais ou
superiores ao produto da marca scotch-
brite, fabricante 3m comprovado po

laudo expedido por laboratório habilitado.

2600 R$ R$

45 UN COADOR DE CAFÉ - características

flanela 100% algodão, cabo isolado, 1£
cm de diâmetro, e 22 cm de

profundidade.

300

,

R$ R$

â-3^1.00

12
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46 UN FLANELA PARA LIMPEZA, material;

algodão, dimensões: 40cmx60cm, com
oainha. Cores diversas.

300 R$ R$

47 CX FÓSFORO DE MADEIFRA; apresentado

na forma de palito; caixa com 200 palitos;
tamanho extralongo, mínimo 10cm
comprimento; embalado em material que
garanta a integridade do produto; com
certificação compulsória Inmetro.

150 R$

loSo

R$

J.O'E>âfOO

48 UN GARRAFA TÉRMICA feita em

poliuretano, com abertura superior grade
e bico dispensador inferior com válvula de
rosquear, capacidade de 4 litros, diâmetro
de 23cm, altura de 24cm e peso de 0,9kg,
argura do bocal 7cm cor azul.

30 R$

3>H'S0

R$

4.o^O-oO

49 UN GARRAFA TÉRMICA 3,5 LITROS 30 R$

50 UN GARRAFA TÉRMICA INOX LÚMINA:
garrafa térmica, cromada, de alta
resistência, com formato cilíndrico, com

tampa de pressão, capacidade de
aproximadamente 1,8 litro, com alça para
transporte, ampola de vidro e sistema
anti-pingos. conteúdo e dimensões
(cxixa): 15,2x13,5x36,7cm. mais
informações: - conservação térmica de
líquidos frios e quentes. - sistema de
bomba exclusivo, jato forte e preciso, não
deixa manchas, conservação térmica de

no mínimo, 6 horas.

50 R$ R$

51 PCTE GUARDANAPO, papel absorvente, folha
dupla de alta qualidade, na cor branca, 4
dobras, dimensões mínimas 24x22 cm

100% fibras naturais, embalagem: pacote

com 50 unidades, com dados dc

fabricante, data de fabricação e prazo de

validade.

400 R$ R$

52 CX HASTES/BASTONETES DE ALGODÂC

100% PURO, COM HASTES PLÁSTICAS
FLEXÍVEIS inquebráveis, com pontas de
algodão que não soltem fiapos e sue

500

,

i

R$ R$
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base contenha ranhuras que permitam

uma fixação segura e higiênica.

53 UN NSETICIDA aerossol, inseticida

doméstico; aerossol (mata moscas,

oernilongos, mosquito da dengue e suas

arvas); composto de d-aletrina 0,1%,
permetrina 0,2%; tetrametrina 0,2%;

solvente alinfatico; propelente

(propano/butano), sem cfc; principio ativo

d-aletrina; princípio ativo transflutrina;

embalado em frasco metálico com 400

ml. Dados de identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação e

crazo de validade e registro ou

notificação no ministério da saúde.

300 R$

54 UN SQUEIRO DESCARTÁVEL a gás para

3000 chamas, fabricado dentro das

normas Nbriso 9994: 1999.

100 R$ R$

55 CX LENÇO DE PAPEL

aixa com 100 Lenços.

Tipo de folha: dupla

Composição: polpa de celulose.

400 R$ R$

2>»St)O'00

56 UN LIMPA CARPETE E TAPETE com 500ml,

produto especial para limpeza de
carpetes e tapetes. Além de limpar,
amaciar, perfumar e traz vida as cores.
Promove uma incrível remoção de

manchas difíceis, como ovo, amora,

morango e uva.

100 R$

/í . OO

R$

/j. ÁOOrOO

57 UN LIMPA VIDRO - limpa vidro, tipo líquido.

Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500

ml. Embalagem certificada pelo Inmetro,
fabricante deverá ter laudos ou fichas

técnicas de especificação do produto,

ficha de informações sobre a segurança

de produtos químicos, registros ou
notificações da legislação vigente no
ministério da saúde e ANVISA para

produtos e embalagens. Data de
fabricação, nome e registro do químico

200 R$

Ao

R$
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responsável com CRQ, razão social,

endereço e CNPJ do fabricante deverão

constar visivelmente na embalagem.

58 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade

para 15 litros com tampa e pedal formato

cilíndrico.

30 R$ R$

-^3^,00

59 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade

para 30 litros com tampa e pedal formato

cilíndrico.

40 R$ R$

60 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade

para 60 litros com tampa.
30 R$ R$

â, 3^5'oo
61 UN LIXEIRA em polietileno com capacidade

para 9 litros com tampa e pedal formato

cilíndrico.

30 R$ R$

62 UN LIXEIRA, material polietileno, capacidade

80 litros, com tampa, formato cilíndrico.
30 R$ R$

63 UN LUSTRA MÓVEIS - frascos de 200 ml

fragrância lavanda.
100 R$

64 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

látex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,

rasgamento, corte e abrasão. Deverá

estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. Embalagem plástica

contendo 1 par. deve possuir n° de ca

impresso e válido. Tamanho grande, (g)

1000 R$ R$

65 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

látex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa

antiderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa

concentração, resistente a perfuração,

rasgamento, corte e abrasão. Deverá

estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. Embalagem plástica

1000 R$ R$
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contendo 1 par. deve possuir n° de ca

mpresso e válido. Tamanho médio(m).

66 UN LUVAS PARA LIMPEZA em borracha de

átex nitrílico com revestimento interno

com flocos de algodão superfície externa
antiderrapante resistentes à água,
resistentes à ácidos em baixa

concentração e à álcalis em baixa
concentração, resistente a perfuração,
rasgamento, corte e abrasão. deverá
estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393. embalagem plástica

contendo 1 par. deve possuir n° de CA
impresso e válido.

Tamanho pequeno(p).

1000 R$

^ 0

R$

67 CX LUVA DE SEGURANÇA para proteção

das mãos. Vinil SEM PÓ/AMIDO
-abricada em resina de PVC incolor.

Isenta de pó. Ambidestra. Aprovadas pelo
Ministério do Trabalho Atóxica e

epirogênica. Descartável e de uso único.
Caixa com 100 unidades

30 R$ R$

68 PCTE NAFTALINA (BOLAS): aspecto físico

esferas brancas, de odor característico,

peso molecular 128, 17, fórmula química
clOhB, grau de pureza em torno de 95,
número de referência química CAS 91-

20-3. pacote com 50 gr.

embalagem com 30 unidades 50g.

1000 R$

N.SíO
R$

3.00,00

69 UN PÁ PAF^ LIXO, em chapa de aço ou
alumínio com cabo grande.

Material cabo: madeira. Comprimento

cabo: de até 80 cm. Características

adicionais; com cabo perfeitamente reto e

lixado ou plastificado.

100 R$ R$

y| , X^<0,oO

70 CX PALITO DE DENTE de madeira; no

formato roliço e pontiagudo; medindo
65x2,Omm; embalagem paliteiro de

papelão c/100 unidades.

500 R$ R$

yí.aSO.oO

71 UN PANO DE PRATO LISO COR BRANCA - 500 H.Ooo-cO
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material 100% algodão, alvejado, com

Dordas com acabamento com barra, alta

absorção, dimensões aproximadas:
comprimento 65 cm, largura 45 cm.

72 UN PAPEL alumínio em rolo medindo 45

cm de largura e 7,5 metros de

comprimento, espessura de 0,11 micron,
embalado em caixa de papelão, sem

furos e sinais de oxidação. Acondicionado
conforme a praxe do fabricante de forma

garantir a higiene e integridade do
produto até seu uso, embalagem deverá
conter externamente os dados de

identificação, procedência e quantidade.

73 FRD PAPEL HIGIÊNICO DE BOA

QUALIDADE - folha simples, classe 01,

fragrância neutra, na cor branca, alvura

ISO maior que 80%, índice de maciez

menor que 6 nm/g, resistência a tração

ponderada igual ou maior que 90 n/m,

quantidade de furos menor que 100

mm2/m2, quantidade de pintas menor

que 200 mm2/m2, tempo de absorção de
água menor que 6 s, conforme norma
ABNT nbr 15464-1 e 15134,

características complementares: matéria

prima 100% fibra vegetal, comprimento

do rolo 30m - com tolerância de 2%, com

largura de 10 cm - com tolerância de 2%,

diâmetro no máximo 11,7 cm, largura do

tubete 10cm - com tolerância de 2%,

diâmetro interno maior que 4 cm, formato

gofrado, picotado, rotulagem contendo: c/

identificação da classe, marca,

quantidade de rolos, aroma, metragem do

papel, nome do fabricante e fantasia,

CNPJ, e-mail, telefone do sac,

embalagem com boa visibilidade do

produto.

Pacote com no mínimo 4 rolos - fardo

100 R$

500

R$

R$ R$

oO
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com no mínimo 16 pacotes.

74 FRD PAPEL HIGIÊNICO, neutro, folha dupla,
em rolo, com dimensões lOcm (largura) x

30m (comprimento) com variação em ate

+/- 2% (dois por cento), 100% fibras

celulósicas, não reciclado, isento de

partículas lenhosas, metálicas,

fragmentos plásticos ou outras

substâncias nocivas a saúde, grafado

(com relevo), crepado (com elasticidade),

na cor branca, macio, alta absorção,

solúvel em água, sem odor.

embalagem contendo informações sobre

o produto e o fabricante, sendo todos os

dizeres em língua portuguesa (brasil),
critérios de conferência e inspeção no

recebimento: visual, por cheiro, tato e

medição.

Pacote com no mínimo 4 rolos - fardo

com no mínimo 16 pacotes.

500 R$ R$

3"^' Voo.oO

75 FRD PAPEL, TOALHA, em bobina, cor branca,

largura mínima 20cm, comprimento

mínimo lOOm, com variação em ate - 2%
(menos dois por cento), sem odor, textura

com relevo sensível ao tato (gofrado),

100% fibras celulósicas virgem, não

reciclado. Embalagem: contendo

informações sobre o produto e o

fabricante, sendo todos os dizeres em

língua portuguesa (Brasil). Critérios de

conferência e inspeção no recebimento:

visual, por cheiro, tato e medição.

Cada fardo com 12 pacotes contendo 02

unidades.

500 R$ R$

76 UN PEDRA SANITARIA para uso em vaso
sanitário, higienizante, poder bactehcida.

Arredondada com suporte. Aroma: floral,
eucalipto, lavanda ou jasmim.
Consistência: sólida. Composição:
paradiclorobenzeno. Essência e corante.

5000 R$ R$

. NcJO. OC
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Peso: 35g. Variação: +/-10% do peso
Uso: vaso sanitário.

77 KIT PILHA ALCALINA MÉDIA C, para uso
geral e diário. A pilha alcalina possuí

potência confiável e prolongada. Sua

química e seu design aperfeiçoados
garantem o melhor desempenho em

equipamentos de uso geral, além de

proporcionar uma vantajosa relação

custo-benefício, em comparação a outras

pilhas alcalínas e às pilhas comuns de

zinco-carbono.

KIT COM 2 UNIDADES CADA

50 R$ R$

78 KIT PILHA AA Características: pilha alcalina

aa; kit com 4 unidades; qualidade

superior; maior durabilidade; melhor

eficiência na condução da corrente

elétrica; ideal para controles, agendas

eletrônicas, brinquedos, projetos, etc.

Especificações:

marca:flex;modelo:fxaak4;tensão:1,5v;tipo

:alcalina;tamanho:aa; dimensões (cxd)

~50x14mm;

peso: 100g.

100 R$ R$

79 KIT PILHA AAA PALITO - bateria 9 volts

alcalina alkaline. Característica do

produto químico sistema: dióxido de

alcalino zinco / manganês (zn /

mno2)designação: ansi 1604a, iec

6lr6voltagem nominal:9v

temperatura alcance: -20 ° c a 54 ° c (-4
f a 130 ° f)peso: 45 gramas volume: 22,8
cm3

terminais: snap prazo de validade: 5 anos

(85% da capacidade)metais pesados
conteúdo: não adicionou mercúrio,

cádmio ou chumbo.

KIT COM 4 UNIDADES CADA.

200 R$ R$

80 UN PILHA (BATERIA) - bateria 9 volts
alcalina alcaline. Característica do

50 R$ R$
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produto químico sistema: dióxido de

alcalino-zinco / manganês (zn /

mno2)designação: ansi 1604a, iec 6lr6

voltagem nominal: 9v

temperatura alcance: -20 " c a 54 ° c (-4 °

f a 130 ° f).Peso: 45 gramas. Volume:

22,8 cm3. Terminais: snap. Prazo de

validade: 5 anos (85% da capacidade),

metais pesados conteúdo: não adicionou

mercúrio, cádmio ou chumbo

81 PCTEPRENDEDOR DE ROUPA, formato

retangular, de madeira, medindo 8cm.

Embalado em pacote plástico contendo

12 unidades

200 R$ R$

82 UN QUEROSENE, composição solvente,

derivado do petróleo, tipo hidrocarboneto,
isento de benzeno, para uso de limpeza

em geral, em embalagem plástica de 1

litro.

180 R$

A2>-oo

R$

83 UN RODO COM CABO DE MADEIRA

plastificado, com rosca, medindo no

mínimo 1,20 cm de comprimento suporte

de madeira medindo aproximadamente
80 cm com borracha dupla. Utilização

piso ou qualquer superfície lisa com

reforço.

150 R$ R$

84 UN RODO COM ESPUMA DE ALTA

DENSIDADE, Ideal para passar cera e

lavar pequenas áreas como pisos e

paredes. Comprimento de 55 cm e

acompanha cabo com 120 cm. Com

cantos arredondados.

150 R$ R$

3, 0

85 UN RODO DE ESPUMA com cabo utilizado

para limpeza de azulejos, pisos rústicos,

paredes, forros em alvenaria. Espuma
com alta resistência. Base em madeira

com espuma grampeada largura:40 cm,

densidade da espuma : média

200 R$ R$

l>j36o.oO

86 UN RODO PARA PISO, com borracha de

e.v.a, base em madeira com 100 cm de

200 R$
A

R$
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comprimento, cabo em madeira revestido

em plástico, rosqueável, com 120 cm de

comprimento, podendo ter variação

dimensional de

+/- 5 %. as borrachas deverão ultrapassar

a base em no mínimo 1 cm.

87 UN RODO PARA PISO, com borracha de

e.v.a, base em madeira com 55 cm de

comprimento, cabo em madeira revestido

em plástico, rosqueável, com 120 cm de

comprimento, podendo ter variação

dimensional de 5 %. as borrachas

deverão ultrapassar a base em no mínimo

1 cm.

200 R$

jíio. %0

R$

'Í3&c,oO

88 PCTESABAO EM BARRA, de glicerina 200 g

na cor azul embalado em saco plástico,

eb 56/54 da ABNT contendo 05 unidades,

a  embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,

procedência, número do lote, validade e

número do registro no ministério da

saúde.

300 R$ R$

3.3co-oO

89 UN SABÃO EM PÓ indicado para lavagem de
roupa branca e colorida, com tensoativo

biodegradável e triplação. Embalado em

recipiente com 1 kg, com sistema prático

para fechamento após o uso,

composição: alcalinizantes,

sequestrantes, branqueadores ópticos,

componente ativo linear alquilbenzeno

sulfonato de sódio em concentração entre

10% e 20%, coadjuvantes, enzimas em

concentração de 1%, corante, fragrância,

carga e água. Deverá constar na

embalagem os dados do fabricante,

instruções e precauções de uso, código

de barra, n° do registro do produto junto a

ANVISA. As características de

composição. Devem ser iguais ou

superiores às do produto referência: omo

1000 R$

.^o

R$

4 3. f oo-o o
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multiaçào, fabricante Unilever. As

características referidas deverão ser

comprovadas por laudo expedido por

laboratório de idoneidade reconhecida

cadastrado junto à ANVÍSA.

90 UN SABONETE LIQUIDO PARA MAO -

sabonete antisséptico para higiene das

mãos. Limpeza e assepsia das mãos com

eficácia contra um amplo espectro de

micro-organismos

(staphylococcusaureaus, escherichia coli,

pseudomonasaeruginosa, e salmonela

choleraesuis). Faixa de concentração

para o uso: puro. Aspecto: líquido

viscoso; ph 6,0 - 8,0; composição

química: tensoativoaniônico, tensoativo

não iônico, tensoativoanfòtero e agente

bactericida; princípio ativo: triclosan (n°

cas 3380-34-5) 0,3 - 0,5%. Embalagem

com 5 litros.

400 R$ R$

91 UN SABONETE - em tablete, uso adulto, de

fragrância suave. O sabonete deve

possuir grande poder espumante, ser

cremoso o suficiente para não

desenvolver rachaduras ao longo do

tempo de sua utilização, formar o mínimo

de massa gelatinosa que leva ao seu

amolecímento precoce e não causan

irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote

com 01 unidade de 90 g. a embalagem

deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, número do

lote, validade e número de registro no

ministério da saúde.

200 R$ R$

7 oc, o o

92 ROLOSACO DE LIXO AZUL, não transparente,

capacidade de 100 litros, medindo 75 cm

(largura) x 1.05 cm (altura mínima),

fabricados com resinas termoplásticas de

alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de

1500 R$ R$
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resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado

em rolo com 25 unidades.

93 ROLOSACO DE LIXO AZUL, não transparente,
capacidade de 15 litros, medindo 39 cm

(largura) x 58 cm (altura mínima),
fabricados com resinas termoplásticas de
alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da abnt.

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado

em rolo com 50 unidades.

1500 R$ R$

94 ROLOSACO DE LIXO AZUL, não transparente,
capacidade de 30 litros, medindo 59 cm

(largura) x 62 cm (altura mínima),
fabricados com resinas termoplásticas de
alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado
em rolo com 50 unidades.

1500 R$ R$

95 ROLOSACO DE LIXO AZUL, não transparente,
capacidade de 50 litros, medindo 63 cm

(largura) x 80 cm (altura mínima),
fabricados com resinas termoplásticas de
alta resistência, compatível com a sua

capacidade para acondicionamento de

resíduos comuns, devendo estar em

conformidade com as normas da ABNT.

nbr 9190/9191/13055/13056 apresentado

em rolo com 50 unidades.

1500 R$ R$

96 POTESACO PLÁSTICO PARA LIXO

NFECTANTE, 60 litros. 10 micras, cor

branca, jeitoso em polipropileno contendo
0 símbolo de substância infectante em

vermelho. Pacotes com 10 unidades.

2000 R$ R$

97 ROLOSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50
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PARA FREEZER. Material: poíietileno.

Capacidade: 2 kg. Rolo com 100

unidades.

98 ROLOSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE

PARA FREEZER. Material: poíietileno.

Capacidade: 3 kg. Rolo com 100

unidades.

80 R$ R$

99 ROLOSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE

PARA FREEZER. Material; poíietileno.

Capacidade: 5 kg. Rolo com 100

unidades.

80 R$ R$

100 ROLOSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE

PAF^ FREEZER. Material: poíietileno.

Capacidade: 7 kg. Medidas aproximadas

35x50cm. Rolo com 100 unidades.

120 R$ R$

/í/ 3 l>.() 0

101 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 1 kg fardo com 500

unidades.

100 R$ R$

102 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 2 kg fardo com 500

unidades.

200 R$ R$

103 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 7 kg fardo com 500

unidades

50 R$ R$

104 FRD SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE

capacidade de 10 kg fardo com 500

unidades

50 R$ R$

105 UN SAPONÁCEO CREMOSO, composição
tensoativos aniônico e não-aniônico,

espessante, aplicação limpeza pisos,

paredes e louças, características

adicionais componente ativo

biodegradável linear alquibenzeno,

aspecto físico cremoso, embalado em

frasco de 300 ml. A embalagem deverá

conter externamente os dados de

identificação, procedência, número do

lote, validade e número de registro no

ministério da saúde.

1000 R$ R$
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106 FRD SACO DE PAPEL MONOLUCIDO, TIPO

PIPOCA, tamanho 2, branco 100%
celulose, fardo com 500 unidades
amanho fechado aproximado

5,5cm/8cm.

107 UN SHAMPOO - em embalagem de 480 ml
drmula suave que não irrita os olhos
contem ph neutro, com glicehna
Dfoporciona brilho e macies natural dos
cabelos, testados dermatologicamente
brmulado de maneira a minimizar c

possível surgimento de alergia
-ragrância neutra, podendo ser utilizado
diariamente em todos os tipos de cabelo.

108 UN

109 UN

110 UN

SUPER COLA DE FIXAÇÃO
NSTANTÂNEA, o adesivo super cola é
recomendado para adesões que

necessitam de alta velocidade

excelente resistência. É um
monocomponente a base de cianoacrilato
e não requer mistura, o processo de cura
inicia-se quando o adesivo entra em
contato com a umidade,

deal para adesão em borrachas
plásticos e metais, aderindo também aos
demais substratos com alta performance

Unidade com 2 g.

TOALHA DE BANHO FELPUDA

TAMANHO ADULTO-

Composição do tecido 100% algodão
com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc)

(0,70x1,40) m; gramatura entre 301
400 com barra nos quatro lados.

Resistente a processo de lavagem
industrial: embalada individualmente

diversas cores

TOALHA PARA ROSTO FELPUDA

TAMANHO ADULTO;

Composição do tecido 100% algodão
com 03 tramas 2x2, medindo (Ixc

100 R$

80

500

600

600

R$

R$

R$ R$

oo

R$ R$

R$ R$
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,0,45x0,70) m; com barra nos quatro
ados. Resistente a processo de lavagem
ndustriai; embalada individualmente,

diversas cores.

111 CX LENÇO UMEDECIDO - material não
ecido, dimensões cerca de 15 x 20 cm,
componentes c/ emoliente, isento de
álcool, característica adicional
hipoalérgico, tipo uso descartável, uso
nfantil, embalagem com 48 lenços.

1000 R$ R$

112 PCTETOUCA DESCARTÁVEL - confeccionada

em tecido não tecido (tnt) micro

perfurada, com elástico nas
extremidades; redonda e anatômica, cor

branca, tamanho único; pacotes com 100

toucas.

100 R$ R$

113 UN VASSOURA DE NYLON - com cerdas

macias, cepo plástico de 22 cm, cerdas
de 22 cm, cerdas de 11,5 cm com

plumagem nas pontas, com cabo
rosqueado de madeira plastificada, para
limpeza em geral, tipo doméstica.

200 R$ R$

oO

114 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL - com

60cm, cepa em palha, com cerdas de
palha, tipo 5 fios e amarração com arame,
cabo de madeira, lixado e perfeitamente

reto, cabo com no minimo 1,20m, para

limpeza em geral.

400 R$ R$

115 UN VASSOURA METALICA FIXA - com cabo

de madeira, 22 dentes. Indicada para
recolher grama e folhas, tanto para

gramados, como para superfícies duras
como ruas e calçadas.

50 R$ R$

A ̂ í ̂o-OO

116 UN ESCOVA PARA UNHAS - cerdas

macias, limpeza eficiente, cabo de
plástico. Semelhante a escova Condor.

200 R$ R$

yl.3^0- OO

117 UN BACIA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE
5,2L.

|Com bico direcionador de água e escale

30 R$ R$
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medidora de volume,

'^'ega anatômica e segura.
Dimensões por peça: 34X119mm

118 UN SACOS PARA LIXO de 100L com

espessura de 0,12 micras ou 60 micras.
Reforçado.

119 UN

120 UN

121 UN

122 UN

123 UN

124 UN

LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA

DE ACIONAMENTO NO PEDAL,

resistente, com proteção contra ralos

solares uv, capacidade: 501 dimensões
aproximadas: comprimento: 46,7 cm
argura 35 cm x altura 59cm Lixeiras 50L
com pedal e tampa em plástico rígido:
Lixeira 50 litros com pedal metálico.

Fabricada em polietileno de alta densidade
com tratamento em UV. Pedal fabricado

em tarugo de ferro maciço galvanizado e
chapa xadrez galvanizada. Dobradiça
raseira fixada em suporte reforçado

preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa
da dobradiça arrebltada na tampa.
Medida Externa aproximada de
71,0x44,5x37,0(alt. x lar x prof.) Medida
Interna aproximada :60,0x39,0x24,0 (alt. x
lar X prof.) Tolerância das medidas +/-
10%. Capacidade mínima: 50 litros.

PORTA FILTRO PARA CAPE n° 103

material plástico.

BACIA DE PLÁSTICO, capacidade 27,5L.
Com bico direcionador de água e escala

medidora de volume. Pega anatômica e

segura. Dimensões por peça

556X221 mm

JARRA plástica com tampa, alça.

Capacidade 4,0 litros. Dimensões: 230 x
160 X 280 mm

BALDE PLÁSTICO COM TAMPA E

ALÇA. Capacidade 10 litros.

5.000

15 R$

10

05

20

50

ÁLCOOL ETiLICO HIDRATADO - 300

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

éo- Oo
R$

R$

R$

R$
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Concentração de 70° INPM (70% em

peso), 1000 ml, incoior, indicado como

antisséptico tópico e desinfecção de

superfícies fixas. Embalado em frasco

plástico resistente. Uso hospitalar. Uso

hospitalar. Deve apresentar a FISQ

(Ficha de informações de segurança de

produtos químicos). Registro na ANVISA.

125 UN Filtro para coar café cx com 30 unidades

n°103

100 R$

£.00
R$

£Oo. DO
126 UN Álcool etílico 70% em gel frasco 500 ml 1000 R$

127 CX MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA,

com elástico, caixa com 50 unidades

Tamanho único Estrutura, material e cor:

V camada: polipropileno não tecido cor

branca - (camada externa)

2® camada: papel filtro melt blown (BFE:

>95%) - (camada do meio)

3® camada: polipropileno não tecido cor

branca - (camada interna)

Dimensões aproximadas do produto:

9,5cm(l) X 17,5cm(a)

Registro da Anvisa.

500 R$ R$

128 FRD SACO DE GELADINHO com 1000

unidades, medindo 4cm x 23cm.

100 R$

À %oO
R$
yf . 'XOG. OO

129 UN COADOR PARA CAFÉ DE PANO

GRANDE, com cabo de madeira, flanela

100% algodão, medindas mínimas 25cm

de diâmetro e 30cm de comprimento.

100 R$ R$

130 UN SHAMPOO INFANTIL, capacidade

mínima de 200ml, fragrância suave, não

irrita os olhos, fórmula hipoalergênica Ph

balanceado, não conter corante.

200 R$ R$

i ho.oO

131 UN REFIL SABONETE LIQUIDO 500ml para

dispenser, fragrância erva doce.

300 R$
0 O

R$
â. • Hoo .0 0

132 UN BORRIFADOR, com válvula Spray

capacidade mínima de 500ml, frasco ideal

para álcool e água de passar. Válvula

gatilho com função de Jato e Spray, basta

alterar na ponta da válvula.

100 R$

4à'0(O

R$

//. âoo'
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133 MT FRALDA DE PANO, medindo 60cm x

SOcm, tecido 100% algodão.
100 R$ R$

é'OO0^ oo
134 UN FACA Talher, contendo no mínimo as

seguintes especificações: Faca em Inox
com medida mínima de 19.2 XI. 9 cm;

Pode ser levado ao micro ondas e

máquina de lavar louças.

200 R$ R$

135 UN GARFO Talher, contendo no mínimo as

seguintes especificações: Garfo em Inox
Com Medida Mínima de 18.5 X 2.5cm;
Pode ser levado ao micro ondas e

máquina de lavar louças.

200 R$ R$

136 UN COLFIER Talher, contendo no mínimo as

seguintes especificações: Colher de sopa
em Inox com medida mínima 19 X 4.3 cm.

200 R$ R$

137 UN TABUA DE CORTE DE POLIETILENO:

^laca de polietileno liso, atóxico, de alta
qualidade e em conformidade as normas

sanitária da ANVISA. Produto ideal para
Dreparo de alimentos. Dimensões

aproximadas (comprimento x largura x
espessura): 50mm x SOmm.

50 R$ R$

HS5.0O

TOTAL: R$

VALOR TOTAL: R$

PRAZO DE ENTREGA: o

VALIDADE DA PROPOSTA: 3 tr. A . A

DATA:

VLojAyVYNQ.

SUPERMERCADO LINK
LTDA. - EPP

RUA PRINCIPAL, S/N

SAGRADA FAMÍLIA .
!  85750-000 - PLANALTO - J
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