
Item Especificações Média
Total

Unidade Total 

01-

Álcool em gel, antisséptico para mãos frasco de 500 ML. O produto

deverá ter mencionado no seu rótulo: químico responsável com devida

inscrição de CRQ, notificação de registro na ANVISA, lote e prazo de

validade. 

6,92 2.334              

FRASCO 16.143,50

02-

Água sanitária multiuso, composição: hidróxido de sódio e água, principio

e hipoclorito de sódio 2,0 5 a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 2 litros.

O produto deverá ter mencionado no seu rótulo: químico responsável com

devida inscrição de CRQ, notificação de registro na ANVISA, lote e prazo

de validade.                                                                                        

2,15 7.288              LITROS

15.693,49

03-

Amaciante de roupa, COMPOSIÇÃO Preparado à base de tensoativo

catiônico, Coadjuvante, Conservante, Espessante, Corante, Fragrância e

Água frasco plástico com 2 litros. O produto deverá ter mencionado no

seu rótulo: químico responsável com devida inscrição de CRQ, notificação

de registro na ANVISA, lote e prazo de validade.

2,93 1.924              LITROS

5.637,32

04-

Álcool etílico para limpeza 96 ° GL (92,8 INPM) frasco com 1 litro O

produto deverá ter mencionado no seu rótulo: químico responsável com

devida inscrição de CRQ, notificação de registro na ANVISA, lote e prazo

de validade

6,92 4.238              LITROS

29.326,96

05-

Acendedor tipo fósforo madeira, maço com 40 palitos com 10 caixas.
2,55 691                 PACOTE

1.762,05

06-

Balde plástico de 20 litros resistente em polipropileno com alça de metal
10,51 534                 UNIDADE

5.613,94

07- Bobina de papel para padaria medindo 60cmx300 mm 64,76 50                   BOBINA 3.237,83

08-

Cera incolor líquido auto brilhante uso indicado para: superfícies

sintéticas, granilite, paviflex, pisos vinilicos ardósia, plurigoma, marmorite e

similares, frasco plástico de 750 ML. O produto deverá ter mencionado

no seu rótulo: químico responsável com devida inscrição de CRQ,

notificação de registro na ANVISA, lote e prazo de validade .                                                                                                                                                                                                                                                             

6,56 1.120              FRASCOS

7.350,93

09- Cesto de lixo em Plástico para Escritório com Tampa 10 Litros 9,08 327                 UNIDADE 2.969,16

10- Corda de varal de nylon pacote com 10 metros 2,16 100                 PACOTES 216,35

11-

Copo de agua Descartável capacidade de 200 ml em Polipropileno

(PP), corpo branco produzidos em conformidade com Norma ABNT NBR

14.865. corpo branco 200 ML. Pacote com 100 unidades

  

3,56 12.695            PACOTES

45.151,88

12-

Copo de café Descartável Capacidade de 50 ml - Em Polipropileno

(PP) Produzidos em Conformidade com Norma ABNT NBR 14.865 - corpo

branc 50ml - Pacote Com 100 Unidades. 

1,76 4.938              PACOTE

8.707,34

13-

Desinfetante em GALÃO DE 5 LITROS microbicida concentrado: tenso 

ativo não iônico e catiônico flotador de partículas com maior fixação do

perfume óleos essenciais, coadjuvantes, agentes fixador aldeído, sais

quaternário de amônio ácido cítrico álcool clorometilisotiazolinoma e

veiculo cloreto de benzalconeo a 80%.O produto deverá ter mencionado

no seu rótulo: químico responsável com devida inscrição de CRQ,

notificação de registro na ANVISA, lote e prazo de validade. 

6,69 11.240            LITROS

75.195,60

14-

Detergente em líquido neutro com glicerina testado

dermatologicamente, frasco plástico com 500 ML. O produto deverá

Detergente em líquido neutro com glicerina testado dermatologicamente,

Composição: componente ativo, glicerina, coadjuvantes, conservantes,

sequestrante, espessante controlador de PH corantes, e agua.

COMPONENTES ATIVOS: linear alquibenzeno sulfonato de sódio

TENSOATIVO BIODEGRADAVEL fragrância O produto deverá ter

mencionado no seu rótulo: químico responsável com devida inscrição de

CRQ, notificação de registro na ANVISA, lote e prazo de validade ter

mencionado no seu rótulo: químico responsável com devida inscrição de

CRQ, notificação de registro na ANVISA, lote e prazo de validade.   

1,86 13.708            FRASCO

25.496,88

15-

Detergente de uso geral para limpeza profunda frasco de 500 ml

ingredientes ativos linear alquil benzeno sulfonato de sódio laurel éter

sulfonato de sódio .composição conservantes tensoativos corretores de Ph

sequestrante opacificante espessante fragancia e veículos tensoativos

aniônicos biodegradáveis

7,09 1.723              

12.221,81

16-

Detergente amoniacal, composição: principio ativo, tenso ativo não iônico,

detanolamina de acido, graxa de coco, agente espessante, sequestraste,

aldeído inibido, corante e veículos, principio ativo, linear alquil benzeno

sulfonado O produto deverá ter mencionado no seu rótulo: químico

responsável com devida inscrição de CRQ, notificação de registro na

ANVISA, lote e prazo de validade.                                                                                         

4,48 200                 LITROS

895,33
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17-

Desengordurante á base de soda para higienização da vaca mecânica

O produto deverá ter mencionado no seu rótulo: químico responsável com

devida inscrição de CRQ, notificação de registro na ANVISA, lote e prazo

de validade. 

6,92 100                 LITROS

692,33

18-

Esponja dupla face para louça, com espuma de poliuretano, agente

antibacterias e fibra sintética com abrasivas medidas 110 x 75 x 20.

1,06 5.705              UNIDADE

6.028,28

19-

Esponja multiuso metálica 100% aço inoxidável Dimensões: 17 x 14 x

21 cm A esponja Metálica para limpeza pesada especialmente gorduras

impregnadas e incrustada. 

2,99 400                 UNIDADE

1.194,67

20- Escova de lavar roupa, madeira oval com cerdas de nylon. 4,08 289                 UNIDADE 1.179,12

21-

Esponja de banho medindo 110 mm x 75 mm x 23 mm composição 

espuma de poliuterano e fibra sintética
2,30 350                 UNIDADE

803,83

22-

Escova para higienização para vaso sanitário com cabo longo e

suporte.
12,88 291                 UNIDADE

3.747,11

23- Frasco de sonda de 300 ML. Caixa com 90 unidades. 100,68 4                     CAIXA 402,73

24-

Fibra de limpeza verde multi uso para uso geral 102 x 230 mm sintética 

com mineral abrasivo 
2,34 940                 UNIDADE

2.202,73

25-

Flanela em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, na cor

laranja medindo 39X59 CM.
3,11 1.932              UNIDADE

6.008,52

26-

Filme plástico para envase liquido confeccionado em POLIETILENO

BRANCO leitoso de baixa densidade espessura 0,07 mm medindo

aproximadamente 305 mm de largura , bobinas com aproximadamente

12 quilos embalagens caixa  com uma bobina cada enviar duas amostras 

25,48 500                 QUILOS  

12.740,00

27-

Garfo descartável para sobremesa em polietireno Tamanho

Aproximado Comprimento: Medida do produto:135mm comprimento X

27 mm largura.pacote com 50 unidades

3,86 549                 PACOTE

2.120,97

28-

Guardanapo de papel medindo 30 x 33 cm (pacote com 50 unidades)
3,50 1.940              PACOTE

6.790,00

29-

Hipoclorito de sódio, cloro líquido, galão plástico c/ 5 litros 6% cloro

ativo. O produto deverá ter mencionado no seu rótulo: químico

responsável com devida inscrição de CRQ, notificação de registro na

ANVISA, lote e prazo de validade. 

5,39 7.600              LITROS

40.964,00

30- Lã de aço, contendo 8 unidades cada pacote, peso 60g. 2,03 1.750              PACOTE 3.556,00

31- Lamina de barbear em puro aço inox  caixa com 5 laminas 3,74 50                   CAIXAS 187,13

32-

Limpador de piso concentrado de uso geral: tenso ativos não iônico

e catiônico, emulsão de cera sintética agente seqüestraste emoliente,

fosfato, ácido, poder tenso ativo com excelente , agente baractericida, 

aditivos com maior rendimento glicerina bidestilada, emulsão de ptfe,

inibidor de corrosão. ação desengordurante, cítrico, monoetanolamina,

agente baractericida, aditivos O produto deverá ter mencionado no seu

rótulo: químico responsável com devida inscrição de CRQ, notificação de

registro na ANVISA, lote e prazo de validade .                                                                                                  

3,95 1.980              LITROS

7.821,00

33-

Limpador multiuso, composição: linear alquil benzemo sulfônico,

solventes, emulsificante seqüestrasteconservante, fragrância e veículo.

Em frasco de 500 ml O produto deverá ter mencionado no seu rótulo:

químico responsável com devida inscrição de CRQ, notificação de registro

na ANVISA, lote e prazo de validade. 

3,23 2.276              LITROS

7.359,07

34-

Limpa moveis, emulsão cremosa, perfumado fragrância lavanda Frasco 

de 500 ml O produto deverá ter mencionado no seu rótulo: químico

responsável com devida inscrição de CRQ, notificação de registro na

ANVISA, lote e prazo de validade. 

5,80 860                 FRASCO

4.988,00

35-

Limpa alumínio, frasco plástico com 500 ML. O produto deverá ter

mencionado no seu rótulo: químico responsável com devida inscrição de

CRQ, notificação de registro na ANVISA, lote e prazo de validade.

2,57 774                 FRASCO

1.991,76

36-

Limpador de forno espuma ativa spray 400 ml composição: linear

alquibenzeno, sulfonato de sodio , coadjuvante, sequestrante,

alcalinizantes consevantes, antioxidante, solvente, fragancia, agua e

propelentes 

18,77 40                   FRASCO

750,93

37-

Luva para limpeza, Composição: borracha de látex natural, com

revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.

Tamanho pequeno Deverá estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 113.393.

3,89 1.032              PACOTE

4.014,48

38-

Luva para limpeza, Composição: borracha de látex natural, com

revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante.

Tamanho medio Deverá estar em conformidade com as normal da ABNT

NBR 13.393.

3,89 1.732              PACOTE

6.737,48

39-

Luva para limpeza, Composição: borracha de látex natural, com

revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante.

Tamanho grande Deverá estar em conformidade com as normas da

ABNT NBR 13.393.

3,89 1.060              PACOTE

4.123,40

40-

Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, 

superfície lisa, ambidestra, não estéril com pó absorvível caixa com 100

unidades tamanho Pequeno.

28,07 180                 CAIXA

5.052,15

41-

Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural,

superfície lisa, ambidestra, não estéril com pó absorvível caixa com 100

unidades tamanho Médio.

28,07 615                 CAIXA

17.261,51

42-

Luva de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural,

superfície lisa, ambidestra, não estéril

com pó absorvível caixa com 100 unidades tamanho Grande.

28,07 180                 CAIXA

5.052,15



43-

Multi-Inseticida Mata Barata, Mosquito e Mosca Aerossol Suave 380 ml

O produto deverá ter mencionado no seu rótulo: químico responsável com

devida inscrição de CRQ, notificação de registro na ANVISA, lote e prazo

de validade.

6,22 1.072              

6.664,27

44-

Mascara cirúrgica descartável atóxica antialérgica 100% polipropileno 

de acordo com Anvisa MS 80404440015 CAIXA COM 50 UNIDADES

6,15 100                 CAIXA

615,00

45-

Marmitex de alumínio nº.09 Diâmetro: 215 mm Altura: 66 mm 1.200 ML

Quantidade por caixa: 100 unidades Fechamento: Máquina.
32,87 300                 CAIXA

9.861,00

46-

Odorizante de ambiente em aerossol de 360 ml / 305 g 5 em 1 que 

elimina maus odores perfuma o ambiente age em segundos fragancia de

qualidade e duradoura Composição: Água, Solvente, Alcalizante

Antioxidantes, Fragrância, Preservante, Emulsificante, Coadjuvante E

Propelentes

10,29 947                 FRASCOS 

9.741,47

47-

Pá de lixo de ferro, galvanizado medindo 21x21 com cabo de 80 cm de

madeira
15,11 197                 UNIDADE

2.976,01

48-

Panos descartáveis para limpeza em bobinas de 33 cm x 300 m

picotadas a cada 50 cm

( total 600 panos ) fabricados pelo processo CROSS LAPPER de fibra de

viscose, protegidos com o agente bacteriostático Triclosan, e revestidos

com resina acrílica. 

85,37 25                   BOBINA

2.134,33

49-

Pano de chão alvejado 100% algodão cor branco saco costurado

Descrição: Confeccionado nas medidas 58 X 80 cm com peso mínimo de

175 gramas tamanho grande e grosso. 

4,65 4.196              UNIDADE

19.511,40

50-

Pano de prato tela alvejado com acabamento Laterais 100% algodão

Confeccionado nas medidas 45 X 60 cm .
3,00 1.982              UNIDADE

5.946,00

51-

Prato descartável em poliestireno branco de 15 cm, pacote com 10

unidades
1,94 1.300              PACOTES

2.522,00

52-

Papel alumínio, rolo medindo 45 cm de largura e 7,5 mm comprimento 
5,27 1.474              UNIDADE

7.760,61

53-

Papel higiênico branco com folha dupla absorvente, macio Picotado,

medindo aproximadamente 10 cm de,

largura Acondicionados em rolos de 30 metros de comprimento Laudo

Microbiológico conforme  MS 1.480/90.                                                                             

0,89 101.824          ROLO

90.623,36

54-

Papel higiênico rolão folha simples branco extra 100 % celulose

virgem com 300 metros                                                                          
4,52 1.000              ROLO

4.520,00

55- Prendedor de roupa de madeira, pacote com 12 unidades. 2,87 321                 UNIDADE 920,20

56-

Querosene para limpeza composição: hidrocarboneto alifático produzido

pelas refinarias de petróleo frasco plástico com 900 ML. 
7,45 1.497              FRASCO

11.152,65

57- Rodo de pia, plástico com borracha medindo 3,47 242                 UNIDADE 838,93

58-

Rodo de plastico de 40 cm de comprimento com 02 borracha com

cabo de   madeira medindo 1,20 de altura com rosca 
10,33 881                 UNIDADE

9.103,67

59-

Rodo de plastico de 60 cm de comprimento com 02 borracha com

cabo de   madeira medindo 1,20 de altura com rosca
9,81 590                 UNIDADE

5.789,87

60-

Sabão em barra, glicerinado, neutro, embalagens de 1 kg com 5

unidades de 200 gramas cada. O produto deverá ter mencionado no seu

rótulo: químico responsável com devida inscrição de CRQ, notificação de

registro na ANVISA, lote e prazo de validade. testado dermatologicamente

6,06 667                 PACOTE

4.042,02

61-

Sabão em pó para limpezas diversas TRIPLAÇÃO PODER DAS

ENZIMAS, composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio

alcalizantes branqueador optico carga coadjuvante corantes enzimas

fragrância sinergista agua contem tensoativo biodegradável PRODUTO

SANEAMENTE NOTIFICADO NA ANVISA EM CAIXA DE PAPELÃO

CONTENDO 1 KILO

7,19 4.791              CAIXA

34.431,32

62-

Sabonete em líquido, Perolizado, rico em agentes emolientes e

hidratantes para higiene das mãos e da pele do corpo. Testado

dermatologicamente produto notificado NA ANVISA em embalagem de

1LITRO.

4,12 3.362              LITROS

13.862,65

63-

SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR / 30 LITROS C/100

unidades. 59cm de largura x 62 cm de altura FARDOS COM 02,200 kg

Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes,

constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo

uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade

necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua,

homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda

do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191,

da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das

áreas por onde circula

31,25 50                   FARDOS

1.562,50

64-

SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR / 50 LITROS C/100

unidades.63 cm de largura x 80 cm de altura FARDOS COM 04 QUILOS

Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes,

constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo

uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade

necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua,

homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda

do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191,

da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das

áreas por onde circula

60,12 100                 FARDOS

6.011,67



65-

SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 100 LITROS C/100

unidades medida 75cm de largura 105 cm de altura. FARDOS COM

08 Quilos para acondicionamento de resíduos sólidos

hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade

(PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e

proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é

de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente

e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com

a Norma Técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de

contaminação ou Infecção das áreas por onde circula

78,33 150                 FARDOS

11.750,00

66- Saco blocado 20 x 30 fardos com 1000 unidades. 25,14 66                   FARDOS 1.659,46

67-

Saco de papel craft formato aberto 63 x 62 cm15 kg fardo com 500

unidades..
58,00 20                   FARDOS

1.160,00

68-

Saco transparente para embalagem de alimentos com espessura de 07 

micras tamanho 35 x 45 cm  fardo com 5 kilos cada. 
15,24 600                 QUILOS 

9.144,00

69-

Saco transparente para embalagem de alimentos com espessura de 07 

micras tamanho 60 x 80  cm fardos com 5 kilos cada. 
15,24 600                 QUILOS 

9.144,00

70-

Saco transparente para embalagem de alimentos com espessura de 07 

micras tamanho 40 x 60 fardos com 5 kilos cada. 
15,24 600                 QUILOS 

9.144,00

71-

Soda cáustica, desincrustante alcalino tipo escama, , contendo 1 kilo,

composta de hidróxido de sódio, com autorização funcionamento do

fabricante ANVISA, laudo analítico do lote   do produto.

12,03 250                 FRASCO

3.008,33

72-

Sanitizante de verduras, legumes e frutas, composição

dicloroisocianurato de sódio estabilizante sequestrante e carga inerte.

Principio ativo : dicloroisocianurato de sódio 4,02 (+/- 0,2 %) O produto

deverá ter mencionado no seu rótulo: químico responsável com devida

inscrição de CRQ, notificação de registro na ANVISA, lote e prazo de

validade  em  frasco de 1 ,0 KG.                                                                                                       

21,92 100                 FRASCO

2.191,67

73- Touca descartável embalagem plástica com 100 unidades. 6,35 559                 PACOTE 3.549,65

74-

Toalha de papel simples, interfolhada, institucional; classe 01; 02

dobras; na cor branca; alvura ISO maior que 85%; quantidade de pintas

menor que 5mm2/m2; tempo de absorção de água menor que 6 segundos;

capacidade de absorção de água maior que 5 g/g; quantidade de furos

menor que 10mm2/m2; resistência a tração a úmido maior que 90 n/m;

conforme norma da ABNT NBR 15464-7 e 15134; característica

complementares: matéria prima 100% fibra vegetal; dimensão da folha 23

x 23 cm, com variação de ± 0,5cm; acabamento gofrado; rotulagem

contendo: identificação da classe, marca, quantidade de folhas, dimensão

da folha; nome do fabricante e fantasia, CNPJ; e-mail e telefone do sac;

fardo com 1.000 folhas, o material solicitado não poderá esfarelar durante

o uso. CONTENDO laudo do IPT ou de outro laboratório credenciado pelo

Inmetro, comprovando as especificações técnicas do produto em

atendimento a norma ABNT 15464 e 15134.

21,64 5.352              PACOTE

115.817,28

75- Toalha de rosto 100% algodão na cor branca medindo 45x 70 cm. 5,20 500                 UNIDADE 2.600,00

76-

Toalha de rosto 100% algodão na cor colorida medindo 45x 70 cm

exceto a cor branca. 
5,20 340                 UNIDADE

1.768,00

77-

Vassoura com cepa e cerdas de palha de primeira linha, sem

descarte, amarração com arame, cabo madeira medida 1,00 metro para

fora da palha três costuras seis pontos puxado o fio pesando 750 gramas

(sem contar com o peso do cabo). As vassouras não poderão ser

entregues molhadas. 

14,75 1.784              UNIDADE

26.319,95

78-

Vassoura de nylon varre fácil de 35 cm com cabo de madeira de 1.20

com rosca de plástico.  
6,53 1.064              UNIDADE

6.944,37

864.181,39


