
1

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL . Certificado INMETRO e Norma da

ABNT NBR 5991 e Registro no Ministério da Saude. Embalagem em

plástico transparente, resistente com 1000 ml, contendo o nomde do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Unid 2000 9,50R$                 19.000,00R$            

2

AGUA SANITÁRIA, base hipoclorito de sodio, concentração 

minima de 2% de cloro ativo, uso domestico, com registro no 

Ministerio da  Saude. Frasco plástico contendo 1 litro cada, 

com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade.

Unid 40.000 3,30R$                 132.000,00R$          

3

ÁLCOOL, etílico hidratado líquido 96%. Certificado INMETRO e

Norma da ABNT NBR 5991 e Registro no Miniterio da Saude.

Embalagem frasco plastico de 1000ml, contendo o nome do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Unid 1.500 9,38R$                 14.070,00R$            

4
AVENTAL, em material plástico, alça para o pescoço e cintura,

cores variadas, dimensões aproximadas 60cm x50cm.
Unid 300 9,13R$                 2.739,00R$               

5

BACIA PLÁSTICA, capacidade 35 litros, alta densidade e resistência

a impacto, cores diversas, com dados de identificação do produto e

marca do fabricante.

Unid 600 22,38R$               13.428,00R$            

6

BALDE PLÁSTICO, capacidade 20 Litros, polietileno de alta

densidade, alta resistencia a impacto, paredes e fundo reforçados,

alça em aço zincado, cores variadas, com dados de idenficação do

produto e marca do fabricante.

Unid 600 19,66R$               11.796,00R$            

7

CESTO plástico para lixo telado simples, capacidade para 15

litros, cor cinza ou branco, com dados de identificação do

produto e marca do fabricante.

Unid 200 7,01R$                 1.402,00R$               

8

CESTO plástico para lixo tipo fechado com tampa, capacidade

para 15 litros, cor cinza ou branco, com dados de identificação

do produto e marca do fabricante.

Unid 400 26,58R$               10.632,00R$            

9

CESTO plástico para roupa suja, tipo fechado com tampa,

capacidade para 60 litros, cor cinza ou branca, com dados de

identificação do produto e marca do fabricante.

Unid 300 68,86R$               20.658,00R$            
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10

COPO para agua, capacidade 150ml, em poliestileno branco,

com frisos e saliencia na borda, peso por 100 (cento) do copo

devera ser igual ou superior a 220 gramas. Embalagem com

100 copos.

Unid 8.000 3,85R$                 30.800,00R$            

11

COPO para café, capacidade 50ml, em poliestileno branco,

com frisos e saliencia na borda, peso por 100 (cento) do copo

devera ser igual ou superior a 72 gramas. Embalagem com 100

unidades.

Unid 3.000 1,97R$                 5.910,00R$               

12

CREOLINA uso veterinário, anti-séptico, fermicida e

bactericida. Embalagem plástica com 500ml, contendo nome

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Unid 300 11,63R$               3.489,00R$               

13
DESENTUPIDOR de vaso sanitario, tipo manual,ventosa de

borracha, cabo de madeira torneada e envernizada.
Unid 100 11,50R$               1.150,00R$               

14

DESINFETANTE, liquido concentrado a base de pinho, para uso

geral, ação bactericida e germicida. Registro no Ministerio da Saude.

Embalagem: frascos plasticos de 500 ml, contendo o nome do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Unid 30.000 3,66R$                 109.800,00R$          

15

DESODORIZADOR AMBIENTAL, em aerosol, sem CFC, essências

suaves, efeito neutralizante, frasco de 400 ml. Produto notificado na

ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE, contendo o nome do fabricante,

data de fabricação e prazo de validade. 

Unid 5.000 12,26R$               61.300,00R$            

16

DESODORIZANTE SANITÁRIO, tipo pedra sanitária,

perfumado - odores lavanda, pinho e marine, embalado em

celofane à prova de vazamento com no mínimo 30 g, com ação

bacteriostática e aromatizante e suporte plástico. Produto

notificado na ANVISA/Ministerio da Saude, contendo o nome

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

Unid 4.000 5,05R$                 20.200,00R$            

17

DETERGENTE em pó, de uso doméstico, soluvel em agua,

granulometria fina, coloração azul claro, adtivos umectantes,

peptizantes, alvejante otico. Embalagem caixa com 500 g,

contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de

validade. 

Unid 8.000 4,30R$                 34.400,00R$            

18

DETERGENTE liquido biodegradavel, concentrado com no minimo

11% (onze por cento) do principio ativo basico do detergente.

Registro no Ministerio da Saude. Embalagem frascos plasticos de

500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade. 

Unid 8.000 2,68R$                 21.440,00R$            



19

ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS, Oval multiuso, com cerdas e

suporte plástico, desenho anatômico que encaixa perfeitamente nas

mãos. Medindo aproximadamente 25 mm de altura. Deve conter

dados de idenficação do produto e marca do fabricante.

Unid 500 1,80R$                 900,00R$                  

20
ESCOVÃO, cerdas em piaçava, cabo em madeira, cepa em madeira,

comprimento cerdas mínimo 3 cm.
Unid 500 15,50R$               7.750,00R$               

21
ESPANADOR PARA TETO, cerdas em sisal, cabo de madeira

medindo aproximadamente 170 cm. 
Unid 300 18,63R$               5.589,00R$               

22

ESPONJA de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza em

geral. Embalagem: com no minimo 8 unidades, marca do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Pacote 1000 3,26R$                 3.260,00R$               

23

ESPONJA multi-uso, dupla face, sintetica a base de espuma de 

poliuretano com bactericida e fibra sintetica com abrasivo,

dimensões aproximadas 100x65x20 mm. Embalagem plástica

individual, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e

prazo de validade.

Unid 10.000 0,74R$                 7.400,00R$               

24
FLANELA em 100% algodão, para uso geral, dimensões

aproximadas 40cmx60cm. 
Unid 5.000 5,03R$                 25.150,00R$            

25

INSETICIDA aerosol, inodoro, a base de água para moscas,

mosquitos e baratas, uso doméstico. Embalagem com 300 ml,

contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de

validade.

Unid 1.000 11,80R$               11.800,00R$            

26

LIMPA VIDRO, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não

tônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e

água. Embalagem plástica - frasco contendo 500 ml, especificando o

nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade . 

Unid 1000 8,01R$                 8.010,00R$               

27

LIMPADOR DE ALUMÍNIO neutro à base de ácido sulfônico.

Embalagem em frascos de 500 ml, com dados do fabricante,

data de fabricação e prazo de validade.

Unid 1500 3,31R$                 4.965,00R$               

28

LUSTRA-MOVEL, a base de ceras naturais, ação de secagem

rápida, perfume suave. Embalagem: frasco plástico de 200 ml, com

dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Unid 1000 4,46R$                 4.460,00R$               

29

PÁ PARA LIXO, em plástico com comprimento aproximado de

23cmx19cmx9, cabo de madeira com no mínimo 75,5 cm revestido

em plástico com suporte suspensor, contendo dados de idenficação

do produto e marca do fabricante.

Unid 1.500 8,11R$                 12.165,00R$            

30

PANO DE CHÃO em algodão lavado, costura dupla de fios

resistentes, alto poder de absorção, tipo saco lavado e alvejado, para

limpeza, na cor branca, dimensões aproximadas 65x40 cm. 

Unid 7.000 3,91R$                 27.370,00R$            



31

PANO PARA LIMPEZA de copa-cozinha, 100% em algodão,

alta absorção, fácil enxague, alta resistencia, dimensões

aproximadas de  45x70 cm.

Unid 2.000 3,32R$                 6.640,00R$               

32

PAPEL HIGIÊNICO, em rolo, folha simples, gofrado e

picotado,alta absorção, na cor branca, neutro, de primeira

qualidade, rolo medindo 30mx10cm . A embalagem devera

conter a marca do fabricante, dimensão, cor e lote do produto.

Pacote com 4 unidades.

Pacote 15.000 4,08R$                 61.200,00R$            

33

PAR DE LUVA DE BORRACHA, em látex 100% natural,

resistente, antiderrapante, com forro no verso, com

revestimento em algodão, anatômica, cano médio, tamanho G.

Par 300 7,53R$                 2.259,00R$               

34

PAR DE LUVA DE BORRACHA, em látex 100% natural,

resistente, antiderrapante, com forro no verso, com

revestimento em algodão, anatômica, cano médio, tamanho M.

Par 400 7,53R$                 3.012,00R$               

35

RODO, para piso, cepa em polipropileno , com dimensão aproximada

de 40 cm, cabo com encaixe rosqueado com altura mínima de 120

cm, contendo dados de idenficação do produto e marca do

fabricante.

Unid 3.000 10,89R$               32.670,00R$            

36

SABÃO EM BARRA, Multi -uso para Limpeza em geral,

biodegradável, barra de 500 g. Embalagem com nome do fabricante,

data de fabricação e prazo de validade, Registro do Ministério da

Saúde.   

Unid 6.000 2,78R$                 16.680,00R$            

37

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade nominal

de 100 litros, tamanho aproximado 75x105cm.Pacote com 5

unidades, contendo dados de idenficação do produto e marca

do fabricante.

Unid 12.000 2,29R$                 27.480,00R$            

38

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade nominal

de 15 litros, tamanho aproximado 39x58cm. Pacote com 20

unidades, contendo dados de idenficação do produto e marca

do fabricante.

Unid 6.000 2,73R$                 16.380,00R$            

39

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade nominal

de 30 litros, tamanho aproximado 60x55cm. Pacote com 10

unidades, contendo dados de idenficação do produto e marca

do fabricante.

Unid 2000 2,62R$                 5.240,00R$               

40

SODA CAUSTICA, embalada em embalagens plásticas

resistente com 300 gr., Embalagem com o nome do fabricante,

data de fabricação e prazo de validade, Registro no Ministerio

da Saude. 

Unid 800 7,76R$                 6.208,00R$               



41

TOALHAS DE PAPEL, alta absorção, na cor branca, folha

dupla, picotada e aerada, toalhas de no mínimo 21,0 cm x 20,0

cm cada. Embalagem com dados de identificação do produto e

marca do fabricante. Fardo com 12 embalagens, em que cada

embalagem contém dois rolos de papel. Deve conter dados de

idenficação do produto e marca do fabricante.

Unid 6.000 57,93R$               347.580,00R$          

42

VASSOURA EM PIAÇAVA TIPO LEQUE, base de madeira

revestido por plástico e cabo de madeira enroscado com rosca

plástica, base com no mínimo 15cm de largura.

Unid 3.000 7,18R$                 21.540,00R$            

43
VASSOURA TIPO SANITÁRIA, material das cerdas

plástico/polipropileno, material do cabo em plástico, vassoura com

reservatório.

Unid 2.000 5,90R$                 11.800,00R$            

44
VASSOURÃO, cerdas em piaçava, cabo de madeira, base

retangular. Unid 2.000 19,26R$               38.520,00R$            

1.230.242,00R$       VALOR TOTAL 
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