
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

82.561.093/0001-98
Praça João Ribeiro, 01

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: Telefone: (49) 3233-6400

CEP: 88600-000 - São Joaquim SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 5/2020 - PR

 Processo Administrativo:

 Data do Processo: 28/01/2020

7/2020

EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 31,000 PAR Bota de PVC injetado, FEMININA. num.34 a38 - Bota de
PVC injetado, FEMININA. De uso ocupacional,
impermeável, solado antiderrapante, cano médio, 1ª linha,
confortável, com CA (Certificado de Aprovação) Numeração
34 á 38

57,4500 1.780,95

2 51,000 PAR Bota de segurança cano longo tipo impermeável, 38 a 44 -
Bota de segurança cano longo tipo impermeável, de uso
profissional, confeccionada em PVC, forro em poliéster,
injetado em uma só peça com fechamento superior em
polaina com atacador para ajuste. A bota deve garantir
segurança e conforto para o trabalhador e possuir  CA
(Certificado de Aprovação).  Numeração 38 á 44

69,4500 3.541,95

3 172,000 PAR Botina em couro vaqueta  ou similar,  38 a 44 - Botina em
couro vaqueta  ou similar,  sem bico de ferro, com
fechamento em elástico, para uso ocupacional em diversas
atividades, confortável, solado leve, resistente a brasão e
reações químicas, isolante térmico, absorção de impacto e
ergonômico.  A botina deve garantir segurança e conforto
para o trabalhador e possuir  CA (Certificado de
Aprovação). Numeração 38 á 44

54,9300 9.447,96

4 63,000 UN Capa de chuva modelo Italiano, M, G, GG - Capa de chuva
modelo Italiano, capa confeccionada em PVC cor amarela
para proteção de tronco e membros superiores contra
umidade proveniente de operações com uso de água
tamanho M, G, GG Com forro com CA (Certificado de
Aprovação).

14,3500 904,05

5 1.250,000 PAR Luva em  Latex - tamanho G , amarela, antialérgica, palma
an - Luva em  Latex - tamanho G , amarela, antialérgica,
palma antiderrapante, alta resistência e conforto, punho
longo, interior em material sintético hipo-alergênico e que
dispense uso de talco, para utilização na preparação e
manipulação de alimentos, serviços de conservação,
limpeza e outros. produzida em conformidade com a NBR
13393/1995

4,3800 5.475,00

6 3.730,000 PAR Luva em  Latex - tamanho M , amarela, - Luva em  Latex -
tamanho M , amarela, antialérgica, palma antiderrapante,
alta resistência e conforto, punho longo, interior em material
sintético hipo-alergênico e que dispense uso de talco, para
utilização na preparação e manipulação de alimentos,
serviços de conservação, limpeza e outros. produzida em
conformidade com a NBR 13393/1995

4,3800 16.337,40

7 1.660,000 PAR Luva em  Latex - tamanho P , amarela, - Luva em  Latex -
tamanho P , amarela, antialérgica, palma antiderrapante,
alta resistência e conforto, punho longo, interior em material
sintético hipo-alergênico e que dispense uso de talco, para
utilização na preparação e manipulação de alimentos,
serviços de conservação, limpeza e outros. produzida em
conformidade com a NBR 13393/1995

4,3800 7.270,80
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8 1.460,000 UN Máscara de proteção descartável, sanfonada, com elástico,
co - Máscara de proteção descartável, sanfonada, com
elástico, com tripla camada de proteção contra poeiras,
fungos e névoas tóxicas

0,9000 1.314,00

9 130,000 UN Óculos de segurança incolor policarbonato modelor Jaguar
par - Óculos de segurança incolor policarbonato modelor
Jaguar para aplicação de proteção dos olhos contra
impactos de particulas volantes frontais e luminosidade
intensa com CA (Certificado de Aprovação).

4,1800 543,40

10 73,000 UN Protetor Auditivo contra ruídos seperiores a 85 decibéis
com - Protetor Auditivo contra ruídos seperiores a 85
decibéis com CA (Certificado de Aprovação), abafador tipo
concha.

51,1400 3.733,22

11 138,000 UN Protetor auricular modelo POMP com inserção de silicone
com - Protetor auricular modelo POMP com inserção de
silicone com cordão de poliester com nivel de atenuação de
ruido de 15 decibéis com CA (Cetificado de Aprovação)

2,6800 369,84

12 11,000 UN Disco limpador compatível com a enceradeira (Ref.item 15)
- Disco limpador compatível com a enceradeira (Ref.item
15)

18,2800 201,08

13 11,000 UN Disco lustrador compatível com a enceradeira (Ref. item 15)
- Disco lustrador compatível com a enceradeira (Ref. item
15)

22,7600 250,36

14 4,000 UN ENCERADEIRA/lavadora  adequado para empresas, -
ENCERADEIRA/lavadora  adequado para empresas,
(autonomia de trabalho de pelo menos 200 m² / hora, com
punho anatômico, sistemaliga/desliga com trava de
segurança, regulagem de altura do cabo, engrenagens
helicoidais com lubrificação permanente, dupla isolação
elétrica,com suporte para troca de escovas  e discos de
limpeza e lustração. Deve possuir ou permitir adaptação de
tanque de detergente,  e baixo nível de ruído. Deve ter
disponível no mercado escovas  de reposição para
enceramento e para lavação. Deve acompanhar feltro para
lustrar e escova para lavar. 220 V. Deve atender às
normas de ergonomia e da ABNT ; garantia de um ano,
assistência técnica e peças de reposição.

1.175,9400 4.703,76

15 71,000 UN Creolina 500 ml. - Creolina 500 ml 22,0900 1.568,39

16 165,000 UN Raticida granulado com formulação dose única, - Raticida
granulado com formulação dose única, resistente à
umidade, que possa ser utilizado em áreas abertas ou
fechadas, para controle de camundongos, ratos e
ratazanas. Pacote com  uma dose 25 gr.

1,2500 206,25

17 220,000 UN Repelente contra morcegos, pombos, pardais e pássaros -
Repelente contra morcegos, pombos, pardais e pássaros
em geral, a base de Methil Nonil Cetona, com baixa
toxidade e odor agradável aos humanos. Embalagem
mínima 400gr

83,9300 18.464,60

18 250,000 UN Absorvente íntimo feminino, com abas, cápsulas em gel e
cobe - Absorvente íntimo feminino, com abas, cápsulas em
gel e cobertura suave, tripla proteção, com no mínimo 8
unidades por embalagem.

5,9300 1.482,50

19 286,000 UN Algodão hidrófilo bola, 100% algodão, embalagem mínima
90 gr - Algodão hidrófilo bola, 100% algodão, embalagem
mínima 90 gr

6,7400 1.927,64

20 130,000 UN Aparelho para Barbear, 2 lâminas, barbeador descartável
com - Aparelho para Barbear, 2 lâminas, barbeador

6,7600 878,80
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descartável com 2 unidades.

21 330,000 UN Condicionador adulto, neutro, sem sal, sem álcool, ph
balanc - Condicionador adulto, neutro, sem sal, sem álcool,
ph balanceado para cabelos normais. Embalagem mínima
200ml

11,9500 3.943,50

22 750,000 UN Condicionador infantil, suave e hipoalergênico,
dermatologic - Condicionador infantil, suave e
hipoalergênico, dermatologicamente testado, não contém
àlcool e corante. Embalagem mínima 200ml.

9,9000 7.425,00

23 66,000 UN Cortador de unha, em aço niquelado, medida mínima 5 cm -
Cortador de unha, em aço niquelado, medida mínima 5 cm

6,1000 402,60

24 350,000 UN Creme dental adulto, com fluor, embalagem de 90 gr. -
Creme dental adulto, com fluor, embalagem de 90 gr.

3,6500 1.277,50

25 824,000 UN Creme dental infantil, sem fluor, - Creme dental infantil, sem
fluor, próprio para crianças de 0 a 5 anos,  embalagem de
90 gr.

8,3800 6.905,12

26 236,000 UN Desodorante antitranspirante, feminino, tipo roll-on, sem ál -
Desodorante antitranspirante, feminino, tipo roll-on, sem
álcool, máxima duração, fragância suave, embalagem
mínima 50ml

11,4000 2.690,40

27 230,000 UN Desodorante antitranspirante, masculino, tipo roll-on, sem á
- Desodorante antitranspirante, masculino, tipo roll-on, sem
álcool, máxima duração, fragância suave, embalagem
mínima 50ml

10,0000 2.300,00

28 90,000 UN Escova de cabelo, com cerdas mistas para cabelo médio. -
Escova de cabelo, com cerdas mistas para cabelo médio.

21,4300 1.928,70

29 750,000 UN Escova de dentes, infantil, cabo plástico, cerdas macias -
Escova de dentes, infantil, cabo plástico, cerdas macias

4,0900 3.067,50

30 70,000 UN Escova dental adulto, cerdas macias, protetor de cerdas e
ca - Escova dental adulto, cerdas macias, protetor de
cerdas e cabo antiaderente. Cores sortidas

3,1000 217,00

31 2.940,000 PCT Fralda descartável infantil  tam G- formato anatômico,  ajus
- Fralda descartável infantil  tam G- formato anatômico,
ajuste elástico nas pernas,  abas anti-vazamento, fixação
multi-ajustável /tiras adesivas laterais tipo abre/fecha;  com
alta absorção para aproximadamente 12 horas;
hipoalergênica; impermeável.acondicionadas em
embalagens protetoras que grantam a qualidade e higiene
do produto. Pacote com no mínimo 07 unidades.

11,1300 32.722,20

32 3.040,000 PCT Fralda descartável infantil  tam GG- formato anatômico,  aju
- Fralda descartável infantil  tam GG- formato anatômico,
ajuste elástico nas pernas,  abas anti-vazamento, fixação
multi-ajustável /tiras adesivas laterais tipo abre/fecha;  com
alta absorção para aproximadamente 12 horas;
hipoalergênica; impermeável, acondicionadas em
embalagens protetoras que garantam a qualidade e higiene
do produto. Pacote com no mínimo 07 unidades.

12,5900 38.273,60

33 2.500,000 PCT Fralda descartável infantil  tam M- formato - Fralda
descartável infantil  tam M- formato anatômico,  ajuste
elástico nas pernas,  abas anti-vazamento, fixação multi-
ajustável /tiras adesivas laterais tipo abre/fecha;  com alta
absorção para aproximadamente 12 horas;  hipoalergênica;
impermeável.acondicionadas em embalagens protetoras
que grantam a qualidade e higiene do produto. Pacote com
no mínimo 09 unidades.

10,6300 26.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

82.561.093/0001-98
Praça João Ribeiro, 01

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: Telefone: (49) 3233-6400

CEP: 88600-000 - São Joaquim SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 5/2020 - PR

 Processo Administrativo:

 Data do Processo: 28/01/2020

7/2020

34 1.080,000 UN Haste flexível antigerme, - Haste flexível antigerme, com
ponta de algodão hidrófilo com celulose e tricosan, uso
infantil; embalado com aproximadamente 75  Unis por
embalagem.

3,0600 3.304,80

35 220,000 UN Kit escova + pente infantil, cores sortida a ser definida no -
Kit escova + pente infantil, cores sortida a ser definida no
pedido.

28,4800 6.265,60

36 50,000 UN Lençol Solteiro, com elástico, Percal 200 fios, 100%
algodão - Lençol Solteiro, com elástico, Percal 200 fios,
100% algodão, na cor branco, avulso para cama MACA
com medidas 88 x 188 x 30cm (Saúde)

29,9000 1.495,00

37 10.100,000 UN Lenço Umedecido, para uso infantil. Material fibras resisten
- Lenço Umedecido, para uso infantil. Material fibras
resistentes e flexíveis, tipo folha solta, aplicação: limpeza /
higiene;  ph balanceado, aroma suave. Embalagem com
aproximadamente 400 Unidades

22,6600 228.866,00

38 250,000 UN Óleo corporal infantil, testado dermatologicamente, hipoaler
- Óleo corporal infantil, testado dermatologicamente,
hipoalergênico, embalagem mínima 100ml.

36,5000 9.125,00

39 3.030,000 FD Papel Higiênico biodegradável, branco, sem furos, gofrado,
p - Papel Higiênico biodegradável, branco, sem furos,
gofrado, picotado, composto 100% fibras celulóticas, de alta
qualidade, com 10 cm de largura.  (Fardos contendo 16
pacotes com 4 rolos de 60 metros)

63,4400 192.223,20

40 2.745,000 FD Papel toalha interfolhada 2 dobras 100% - Papel toalha
interfolhada 2 dobras 100% fibras naturais, resistente, alto
poder de absorção, de primeira qualidade - fardo com 1.000
folhas

12,5000 34.312,50

41 50,000 UN Pente de cabelo, material polipropileno, dente médio,
medind - Pente de cabelo, material polipropileno, dente
médio, medindo no mínimo 18cm com cabo. Cores variadas

7,5000 375,00

42 2.100,000 UN Pomada infantil para assadura, - Pomada infantil para
assadura, contendo nistatina, óxido de zinco e vitaminas,
em bisnagas de até 60gr

13,4900 28.329,00

43 335,000 UN Protetor Solar FPS mínimo  30 contra raios UVA e UVB,
com re - Protetor Solar FPS mínimo  30 contra raios UVA e
UVB, com repelente-  Creme protetor para pele, de uso
profissional, hipoalergênico, não comedogênico, livre de
óleo.  Frasco com aproximadamente 100 ml (+- 10).
Apresentar Registo ANVISA/AFE do produto/fabricante na
embalagem.

33,5000 11.222,50

44 400,000 UN Sabonete corporal adulto, formato barra, sólido, fragâncias -
Sabonete corporal adulto, formato barra, sólido, fragâncias
diversas, para todos os tipos de pele, embalagem mínima
90gr.

2,7600 1.104,00

45 1.200,000 UN Sabonete em barra infantil, suave, - Sabonete em barra
infantil, suave, testado dermatologicamente, hipoalergênico,
embalagem mínima 90gr.

3,2700 3.924,00

46 920,000 L Sabonete Líquido  (refil para dispenser), suavisante para a -
Sabonete Líquido  (refil para dispenser), suavisante para a
pele, fragrância suave, líquido denso, viscoso, perolado e
perfumado, concentrado, alto poder de higienização,
hipoalergênico, biodegradável, com  informação de
Segurança de Produto Químico ¿ ISPQ, de acordo com
NBR 14725 e Registro ANVISA/AFE ou anotação de
dispensa do registro na embalagem do produto.

16,4300 15.115,60
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Embalagem mínima 1 litro.

47 1.900,000 UN Shampoo  infantil com formulação suave que não irrite o
cour - Shampoo  infantil com formulação suave que não
irrite o couro cabeludo, pele e olhos. Embalagem mínima
200ml

12,8500 24.415,00

48 450,000 UN Shampoo adulto, neutro, sem sal, sem álcool, ph
balanceado p - Shampoo adulto, neutro, sem sal, sem
álcool, ph balanceado para cabelos normais. Embalagem
mínima 200ml

10,0200 4.509,00

49 730,000 UN Toalha de banho em tecido no mínimo 90% - Toalha de
banho em tecido no mínimo 90% algodão, alta absorção,
medida aproximada 75 x 150 cm, várias cores, exceto
branco Unis

32,4400 23.681,20

50 752,000 UN Toalha de Rosto  em tecido no mínimo 90% - Toalha de
Rosto  em tecido no mínimo 90%  algodão, alta absorção,
medida aproximada 50x80 cm,  várias cores, exceto branco
Uni

12,0400 9.054,08

51 81,000 CX. Touca descartável , confeccionada em material - Touca
descartável , confeccionada em material hidrofóbico e
hipoalergênico;  que permita ótima  respirabilidade do couro
cabeludo; Tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de
cabeça; elástico revestido com média elasticidade;  fácil
ajuste, proporcionando segurança e conforto durante sua
utilização. (Caixa /pacote com 100 Unis)

11,6800 946,08

52 11.400,000 L Agua sanitária hipoclorito de sódio, - Agua sanitária
hipoclorito de sódio, princípio ativo 2,0% a 2,5% ,
biodegradável, bactericida e germicida, acondicionda em
embalagem de 1l, material flexível e resistente, de acordo
com a norma ABNT/NBR 13390, de 05/1995). A
embalagem deverá conter  registro na ANVISA, data de
validade, dados do fabricante, marca, principio ativo,
composição do produto, conteúdo líquido. Necessário
registro do produto na ANVISA/ AFE

2,8500 32.490,00

53 1.720,000 FR Álcool Etílico Hidratado GEL 70º INPM, sem perfume , -
Álcool Etílico Hidratado GEL 70º INPM, sem perfume ,
certificado Inmetro e norma ABNT NBR 5991Q4:
Embalagem contendo o nome do fabricante, data da
fabricação e prazo de validade, acondicionado em frasco
plástico resistente conteúdo mínimo 100 ml

5,1000 8.772,00

54 4.748,000 FR Álcool Etílico Hidratado GEL 70º INPM, sem perf - Álcool
Etílico Hidratado GEL 70º INPM, sem perfume , certificado
Inmetro e norma ABNT NBR 5991Q4: Embalagem
contendo o nome do fabricante, data da fabricação e prazo
de validade, acondicionado em frasco plástico resistente
conteúdo mínimo 500 ml

5,6300 26.731,24

55 4.330,000 L Álcool Etílico Líquido, hidratado 92,8 graus GL, - Álcool
Etílico Líquido, hidratado 92,8 graus GL, certificado Inmetro
e norma ABNT NBR 5991Q4: Embalagem frasco plástico
contendo o nome do fabricante, data da fabricação e prazo
de validade, acondicionado em frasco plástico resistente
com no máximo 1 litro.

7,0500 30.526,50

56 1.337,000 UN Aromatizador/odorizador de ambientes, aerosol sem CFC.
As Fr - Aromatizador/odorizador de ambientes, aerosol sem
CFC. As Fragâncias serão definidas pela solicitante no
momento do pedido: baunilha, alecrim, jasmim e talco,
longa duração, Frasco de aproxim. 400 ml. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, validade e número de

11,5900 15.495,83
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Registro ANVISA/AFE ou anotação de dispensa de registro.

57 540,000 UN Aromatizante de ambientes,  líquido, - Aromatizante de
ambientes,  líquido, superconcentrado, de alto rendimento,
aroma durador, para uso diluido em água, em embalagem
de 140 ml, o aroma será definido pela solicitante no
momento do pedido: Algas Marinhas, hortelã, lavanda e
pinho. (Marca de referência: Coala). A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, validade e número de
Registro ANVISA/AFE ou anotação de dispensa de registro.

13,0800 7.063,20

58 125,000 UN Cera automotiva, com silicone e carnaúba, - Cera
automotiva, com silicone e carnaúba, em pasta.
Embalagem de 200 gr.

24,4900 3.061,25

59 3.285,000 L Cera  líquida incolor com silicone, perfumada, MADEIRA -
Cera  líquida incolor com silicone, perfumada, para
assoalho de madeira , auto brilho. Na embalagem deverá
constar nome do produto/fabricante, a data de fabricação,
da validade, número de lote, registro ANVISA/AFE,
informações e advertências. Embalagem com no mínimo
750ml.

9,9900 32.817,15

60 1.370,000 L Cera  líquida incolor com silicone, perfumada, PISO - Cera
líquida incolor com silicone, perfumada, para piso frio,
laminados ou semelhantes. A embalagem deverá constar
nome do produto/fabricante, a data de fabricação, da
validade, número de lote, registro ANVISA/AFE,
informações e advertências. Embalagem com no mínimo
750ml.

7,4500 10.206,50

61 284,000 LATA Cera em pasta,  incolor,  perfumada, para assoalho de
madeir - Cera em pasta,  incolor,  perfumada, para
assoalho de madeira , auto brilho. A embalagem deverá
constar nome do produto/fabricante,  a data de fabricação,
da validade, número de lote, registro ANVISA/AFE,
informações e advertências. Embalagem com no mínimo
400 g.

13,6500 3.876,60

62 1.064,000 LATA Cera em pasta, amarela,  perfumada, para assoalho de
madeira - Cera em pasta, amarela,  perfumada, para
assoalho de madeira , auto brilho,  Na embalagem deverá
constar nome do produto/fabricante, a data de fabricação,
da validade, número de lote, registro ANVISA/AFE,
informações e advertências. Embalagem com no mínimo
400 g.

13,5200 14.385,28

63 11.630,000 L Desinfetante líquido, concentrado, SANITÁRIOS -
Desinfetante líquido, concentrado,  para limpeza e
desinfecção de sanitários, alto poder germicida e
bactericida,  com ação limpadora e aromatizante. Aromas
serão definidos pela solicitante no momento do pedido:
lavanda, floral, jasmim e talco. A embalagem deverá conter
nome/marca do produto e do fabricante, informações de
segurança de produtos químicos conforme NBR 14725-
4/2012 ou a que vier substituí-la e quantidade líquida.
Embalagem mínima 1 litro.

5,4900 63.848,70

64 1.700,000 L Desinfetante líquido, concentrado PISO - Desinfetante
líquido, concentrado,  para limpeza e desinfecção diária de
pisos e superfícies laváveis, para ambientes com fluxo
intenso, com alto poder germicida e bactericida, com ação
limpadora e aromatizante. Aromas serão definidos pela
solicitante no momento do pedido:  lavanda, floral, jasmim e
talco. A embalagem deverá conter nome/marca do produto
e do fabricante, informações de segurança de produtos

5,4900 9.333,00
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químicos conforme NBR 14725-4/2012 ou a que vier
substituí-la e quantidade líquida. Embalagem mínima 1 litro.

65 4.585,000 UN Desinfetante pedra sanitária com suporte - Desinfetante
pedra sanitária com suporte descartável, perfumada, longa
duração, +- 40gr. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, validade e número de Registro ANVISA ou
anotação de dispensa

3,1900 14.626,15

66 670,000 UND Detergente clorado, concentrado - Detergente clorado,
concentrado, alto rendimento, antimofo, para limpeza de
pisos, paredes, banheiros e outras superfícies laváveis.
Diluição em média de 1:9. Embalagem mínima 5lt.

17,5700 11.771,90

67 602,000 UN Detergente desengraxante - Detergente desengraxante
com grande poder de limpeza e ação desengraxante, que
remova sujidades como  fuligem, óleos, graxa e gordura,
sem agredir o meio ambiente,  com tenso ativos
biodegradáveis e agentes sequestrantes, solvente natural,
com baixa alcalinidade,. Deve ser diluível para adequar
para uso em diversas  superfícies  laváveis como: pisos
cerâmicos, paredes, plásticos, vidros, alumínio, veículos,
peças  mecânicas, etc. A embalagem deverá conter
externamente os dados de idedntificação, procedência,
número de lote, validade e registro na ANVISA. Embalagem
minima 5 litros.

46,5400 28.017,08

68 9.805,000 UN Detergente líquido neutro, glicerinado, biodegradável, para
- Detergente líquido neutro, glicerinado, biodegradável,
para lavagem de louças e limpeza em geral, transparente,
isento de perfume e inócuo à pele, A embalagem deverá
apresentar registro da ANVISA e Ficha de Informação de
Segurança de Produto Químico - ISPQ, de acordo com a
NBR 14725. Embalagem mínima de 500 ml .

1,8100 17.747,05

69 42,000 UN Escova para Caixa de Rodas - lavar carros. Com cerdas em
nyl - Escova para Caixa de Rodas - lavar carros. Com
cerdas em nylon e cabo plástico (25x12x10 com cabo)

50,9500 2.139,90

70 665,000 UN Escova para limpeza de vaso sanitário, - Escova para
limpeza de vaso sanitário, tipo plástico, com tufo para
limpeza de bordas, cabo e suporte.

7,7100 5.127,15

71 295,000 UN Escova para limpeza,  multiuso, - Escova para limpeza,
multiuso, resistente, corpo de madeira ou plástico, cerdas
sintéticas

3,1200 920,40

72 168,000 UN Escova/esponja com cabo longo (de arame ou plástico)
para l - Escova/esponja com cabo longo (de arame ou
plástico)  para lavar mamadeiras/garrafas térmicas

7,9800 1.340,64

73 55,000 UN Espanador para pó , de pena de aves, tamanho médio, -
Espanador para pó , de pena de aves, tamanho médio, com
cabo longo. (Deve ter etiqueta com identificação do
fabricante/marca/tamanho)

18,9800 1.043,90

74 4.416,000 UN Esponja de lã de aço finíssima,  biodegradável, - Esponja
de lã de aço finíssima,  biodegradável, que não risque,
para limpeza de louças e utensílios domésticos. (tipo
bombril) (Embalagem com 8 Unis de no mínimo 60g)

2,2400 9.891,84

75 700,000 UN Estopa branca, para polimentos em geral, composição:
resíduo - Estopa branca, para polimentos em geral,
composição: resíduos têxtis 100% algodão. Embalagem
mínima 150gr.

6,4700 4.529,00

76 5.960,000 UN Esponja Multiuso Dupla Face - Esponja Multiuso Dupla
Face, para lavagem de louça e limpeza em geral, dupla

1,4000 8.344,00
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face, de espuma de poliuretano, com abrasivo em uma
face, antibactérias. Medidas aproximadas (variável 10%):
12 cm x 8 cm x 2 cm de espessura, sendo um lado para
uso em superfícies delicadas e o outo para sujeiras
impregnadas ou de difícil remoção

77 6.285,000 UN Flanela , 100% algodão, apeluciada - Flanela , 100%
algodão, apeluciada em ambos os lados,  para limpeza,
medida aproximada 40 x 50cm

3,4500 21.683,25

78 1.229,000 UN Fósforo longo, para forno. Caixa com no mínimo 200 palitos
- Fósforo longo, para forno. Caixa com no mínimo 200
palitos

4,1200 5.063,48

79 2.355,000 UN Limpa vidros líquido, concentrado com ação
hidrorrepelente. - Limpa vidros líquido, concentrado com
ação hidrorrepelente. Embalagem mínima 500 ml.

4,5600 10.738,80

80 2.450,000 UN Limpador desengordurante Multiuso , concentrado, -
Limpador desengordurante Multiuso , concentrado,
aromatizado.  A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote,
validade e número de Registro ANVISA/AFE. Embalagem
mínima de 500 ml

4,5200 11.074,00

81 850,000 UN Lustra móveis perfumado,  à base de óleo de peroba,
silicone - Lustra móveis perfumado,  à base de óleo de
peroba, silicone e óleo mineral, utilizável em madeira e
superfícies lisas (vidro, acrílico, cerâmica, etc). Embalagem
com registro na ANVISA/AFE, plástica resistente, contendo
informações sobre o produto e fabricante, validade,
conteúdo líquido. Embalagem mínima 200 ml.

5,0100 4.258,50

82 426,000 UN Pá para lixo, corpo galvanizado,  com cabo longo
aproximadam - Pá para lixo, corpo galvanizado,  com cabo
longo aproximadamente 80 cm

8,2400 3.510,24

83 562,000 UN Pá para lixo, em plástico resistente, - Pá para lixo, em
plástico resistente,  com cabo curto

4,2600 2.394,12

84 139,000 UN Palha de aço n° 1. - Palha de aço n° 1 2,4800 344,72

85 329,000 UN Palha de aço n° 2. - Palha de aço n° 2. 2,6800 881,72

86 4.230,000 UN Pano de louça em algodão , alta absorçao, alvejado,
medida a - Pano de louça em algodão , alta absorçao,
alvejado, medida aproximada 40x70cm, embainhado

3,6200 15.312,60

87 4.280,000 UN Pano para limpeza (pano de chão), 100% algodão, - Pano
para limpeza (pano de chão), 100% algodão, alta absorção,
embainhado, medida aproximada 50 x70 (0,35m² variação
+_ 10%),

4,8900 20.929,20

88 317,000 DZ Prendedor de roupa,  resistente, de primeira qualidade,
mode - Prendedor de roupa,  resistente, de primeira
qualidade, modelo tradicional, acondicionados em
embalagem protetora.

2,2300 706,91

89 101,000 UN Querosene, a embalagem deverá conter registro na
ANVISA, Fic - Querosene, a embalagem deverá conter
registro na ANVISA, Ficha de Informação de Segurança de
Produto Químico ¿ ISPQ, de acordo com NBR 14725.
Embalagem mínima 500ml

14,9800 1.512,98

90 100,000 UN Renovador para pneus e borrachas, - Renovador para
pneus e borrachas, para proteção e aumento de vida últil
dos pneus e recuperação da cor. Embalagem mínima de
500 ml.

10,9800 1.098,00

91 77,000 UN REFIL de espuma  PARA RODO MOP , compatível com
modelo item - REFIL de espuma  PARA RODO MOP ,

18,1100 1.394,47
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compatível com modelo item 95

92 213,000 UN Rodo 40 cm, com  borracha flexível e resistente ou espuma
de - Rodo 40 cm, com  borracha flexível e resistente ou
espuma de alta densidade. O cepo que não resseque,
inquebrável , antifungo. Cabo longo, resistente.

9,4900 2.021,37

93 316,000 UN Rodo 60 cm, com  borracha flexível e - Rodo 60 cm, com
borracha flexível e resistente. O cepo que não resseque,
inquebrável , antifungo, com garras pontiagudas nas
laterais para   fixar panos de chão.

15,8100 4.995,96

94 174,000 UN Rodo Mop para limpeza, em espuma, com sistema de
torção ou e - Rodo Mop para limpeza, em espuma, com
sistema de torção ou espremedor da espuma, altura
regulável.

52,0800 9.061,92

95 152,000 UN Rodo para limpeza de vidraças, cepa - Rodo para limpeza
de vidraças, cepa resistente, esfregão apropriado para
vidros (espuma de alta densidade ou lã de carneiro )  e
elemento secador em emborrachado E.V.A. duplo, cabo
resistente e alongável .

26,4800 4.024,96

96 635,000 PCT Sabão em barra de 200 gr, antialérgico, - Sabão em barra
de 200 gr, antialérgico, biodegradável pct com 5 Unidades.

7,6600 4.864,10

97 5.905,000 KG. Sabão em pó, para lavar roupas e limpeza em geral, com
aditi - Sabão em pó, para lavar roupas e limpeza em geral,
com aditivo alvejante, antialérgico, perfumado,
biodegradável, de primeira qualidade, acondicionado em
caixa de papelão ou embalagem plástica resistente. Na
embalagem deverá apresentar Registro ANVISA/AFE .
Embalagem mínima 1 Kg.

9,9600 58.813,80

98 670,000 L Sabão líquido para limpeza geral, antialérgico, - Sabão
líquido para limpeza geral, antialérgico, biodegradável,. Na
embalagem deverá apresentar registro ANVISA/AFE.
Embalagem mínima 1 lt.

10,5100 7.041,70

99 111,000 FD Saco plastico, transparente, resistente, para - Saco plastico,
transparente, resistente, para acondicionar alimentos,
capacidade mínima 25 Kg, embalagem mínima 100
unidades.

46,9500 5.211,45

100 150,000 PCT Sacola plástica transparente, capacidade 3 Kg, tam -
Sacola plástica transparente, capacidade 3 Kg, tam
aproximado 38x48cm. Embalagem com 1000 Unis

53,9500 8.092,50

101 160,000 PCT Sacola plástica transparente, capacidade 5 Kg, tam -
Sacola plástica transparente, capacidade 5 Kg, tam
aproximado 40x50cm. Embalagem com 1000 Unis

60,4500 9.672,00

102 1.780,000 FD Sacos de Lixo - 100 L  (8 MICRA). alta resistência  O produt
- Sacos de Lixo - 100 L  (8 MICRA). alta resistência  O
produto deve estar em conformidade com as normas da
ABTN. NBR 9191/13055/13056. Deve constar na
embalagem a capacidade de volume e peso, marca/nome
do fabricante, e número de registro na ANVISA  ou
anotação de dispensa do mesmo. Embalagem mínima 100
Unis

52,2300 92.969,40

103 1.855,000 FD Sacos de Lixo - 30 L  resistência: 6 Kg . O produto deve  te
- Sacos de Lixo - 30 L  resistência: 6 Kg . O produto deve
ter o mínimo de (6 micra) e estar em conformidade com as
normas da ABTN. NBR 9190/9191/13055/13056. Deve
constar na embalagem a capacidade e marca/nome do
fabricante. Embalagem mínima 100 Unis.

33,1500 61.493,25

104 2.350,000 FD Sacos de Lixo - 50 L  resistência: 10 Kg. O produto deve ter
- Sacos de Lixo - 50 L  resistência: 10 Kg. O produto deve

12,5300 29.445,50
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ter o mínimo de (6 micra) e estar em conformidade com as
normas da ABTN. NBR 9191/13055/13056. Deve constar
na embalagem a capacidade e marca/nome do fabricante.
Embalagem mínima 20 Unis.

105 6.290,000 UN Saponáceo cremoso, fácil aplicação, facilmente removido
pelo - Saponáceo cremoso, fácil aplicação, facilmente
removido pelo enxágüe, alta detergência e excelente poder
de remoção de gorduras e graxas, antirrisco,
hipoalergênico, condicionado em frasco plástico resistente,
constando visivelvente na embalagem a marca/nome,
fabricante, registro na ANVISA. Embalagem mínima 300 ml

4,6700 29.374,30

106 5.590,000 UN Saponáceo em pó, fino, antirrisco, com detergente e cloro à
- Saponáceo em pó, fino, antirrisco, com detergente e cloro
à base de tensoativo biodegradável. Embalagem plástica
resistente, constando visivelvente marca/nome, fabricante e
registro na ANVISA. Embalagem mínima 300 gr.

3,5700 19.956,30

107 256,000 UN Silicone em gel, para uso na parte interna e externa de veíc
- Silicone em gel, para uso na parte interna e externa de
veículo (plásticos, borrachas, parachoques, etc) não
gorduroso, repelente de poeiras. Embalagem mínima 500
ml.

29,0000 7.424,00

108 920,000 UN Vassoura com  base de 60 cm, pelo sintético, resistente,
que - Vassoura com  base de 60 cm, pelo sintético,
resistente, que não embole, para limpeza externa, cabo
resistente e revestido, com  encaixe ao cepo tipo rosca.

24,9500 22.954,00

109 1.265,000 UN Vassoura com  base tam. Normal (aproximadamente 30
cm), pelo - Vassoura com  base tam. Normal
(aproximadamente 30 cm), pelo sintético, resistente, para
limpeza interna, tipo plumada, que não embole, cabo
resistente e revestido, com  encaixe ao cepo tipo rosca.

11,6000 14.674,00

110 690,000 UN Vassoura com base tam. Normal(aproximadamente 30 cm),
de pel - Vassoura com base tam. Normal(aproximadamente
30 cm), de pelo sintético, resistente, tipo lisa, para limpeza
externa, cabo resistente e revestido, com  encaixe ao cepo
tipo rosca.

11,2300 7.748,70

111 35,000 UN Vassoura de piaçava com cabo de madeira resistente e
revesti - Vassoura de piaçava com cabo de madeira
resistente e revestido

21,9500 768,25

112 155,000 UN Vassoura para limpeza pesada (tipo vassourão de gari) -
Vassoura para limpeza pesada (tipo vassourão de gari)
com a cepa em polipropileno de alta resistência, 45 cerdas
por tufo, 03 carreiras de tufos, 41 tufos por cepa;  cerdas
em nylon tipo ondulado, com no mínimo: 9 cm de
comprimento e  0,8mm de espessura; cabo de madeira
resistente, 120cm ou mais, com rosca para fixação na base.

23,9900 3.718,45

113 190,000 GALA Shampoo para carros, neutro e biodegradável para
lavagem de - Shampoo para carros, neutro e biodegradável
para lavagem de carro, galão 5 litros.

24,0300 4.565,70

114 272,000 UN Acendedor para fogão à Gás, acionamento mecânico -
Acendedor para fogão à Gás, acionamento mecânico, sem
uso de pilhas bateria ou eletricidade.

9,5000 2.584,00

115 146,000 UN Bacia redonda  em plástico resistente reforçado, - Bacia
redonda  em plástico resistente reforçado, isenta de
rebarba com polimento interno e externo, em cores, com
aproximadamente 40 cm de diâmetro e 13cm de altura.

12,9500 1.890,70

116 136,000 UN Bacia redonda em plástico resistente, atóxica, isenta de reb
- Bacia redonda em plástico resistente, atóxica, isenta de

7,4000 1.006,40
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rebarba, com polimento interno e externo, em cores, com
capacidade para aproximadamente 2 litros.

117 240,000 UN Balde em material plástico polietileno de alta densidade, at -
Balde em material plástico polietileno de alta densidade,
atóxico, resistente a impactos, parede e fundo reforçados,
encaixe da alça reforçado, capacidade 10 litros, alça de
arame galvanizado.

11,6700 2.800,80

118 245,000 UN Balde em material plástico polietileno de alta densidade, -
Balde em material plástico polietileno de alta densidade,
atóxico, resistente a impactos, parede e fundo reforçados,
encaixe da alça reforçado, capacidade 5 litros, alça de
arame galvanizado.

5,2000 1.274,00

119 230,000 UN Balde em material plástico resistente, - Balde em material
plástico resistente, reforço fundo e borda, atóxico,
capacidade 17 litros, alça de  arame galvanizado.

17,2200 3.960,60

120 172,000 UN Balde oval, em polipropileno, resistente, - Balde oval, em
polipropileno, resistente, com capacidade para 12 litros,
com espremedor para mop

69,9500 12.031,40

121 75,000 UN Bandeja Redonda Aço Inox 26 cm.. - Bandeja Redonda Aço
Inox 26 cm.

36,2300 2.717,25

122 904,000 UN Bobina plástica picotada 3kg, em material - Bobina plástica
picotada 3kg, em material polietileno, transparente,  alta
resistência para armazenar frutas, legumes, verduras, frios
e carnes.  Dimensões aproximadas 37,5cm x 22,5cm,
quantidade mínima 100 unidades.

5,8100 5.252,24

123 1.031,000 UN Bobina plástica picotada 5kg, em material polietileno, -
Bobina plástica picotada 5kg, em material polietileno,
transparente,  alta resistência para armazenar frutas,
legumes, verduras, frios e carnes.  Dimensões aproximadas
37,5cm x 22,5cm, quantidade mínima 100 unidades.

11,4500 11.804,95

124 61,000 UN Bule em alumínio, com pegador  em madeira, capacidade
aproxi - Bule em alumínio, com pegador  em madeira,
capacidade aproximada de 3 litros

53,4500 3.260,45

125 157,000 UN Caixa organizadora plástico  9  lts. - Caixa organizadora
plástico  9  lts.

21,4900 3.373,93

126 168,000 UN Caixa organizadora plástico  Alta Flex transparente  36 lts -
Caixa organizadora plástico  Alta Flex transparente  36 lts.

71,9500 12.087,60

127 197,000 UN Caixa organizadora plástico  transparente  10 lts. - Caixa
organizadora plástico  transparente  10 lts.

27,2900 5.376,13

128 136,000 UN Caixa organizadora plástico  transparente  12 lts. - Caixa
organizadora plástico  transparente  12 lts.

24,5000 3.332,00

129 126,000 UN Caixa organizadora plástico  transparente  2,3 lts.. - Caixa
organizadora plástico  transparente  2,3 lts.

15,3800 1.937,88

130 175,000 UN Caixa organizadora plástico  transparente  29 lts.. - Caixa
organizadora plástico  transparente  29 lts.

39,4500 6.903,75

131 145,000 UN Caixa organizadora plástico  transparente  5 lts.. - Caixa
organizadora plástico  transparente  5 lts..

10,7500 1.558,75

132 163,000 UN Caixa organizadora plástico  transparente 6 lts.. - Caixa
organizadora plástico  transparente 6 lts..

14,9500 2.436,85

133 125,000 UN Caixa organizadora plástico com tampa branco  5 lts.. -
Caixa organizadora plástico com tampa branco  5 lts..

11,7500 1.468,75

134 123,000 UN Caixa organizadora plástico com tampa transparente  11
lts.. - Caixa organizadora plástico com tampa transparente
11 lts..

27,9500 3.437,85

135 156,000 UN Caixa organizadora plástico com tampa transparente 2,5 lts.
- Caixa organizadora plástico com tampa transparente

7,9000 1.232,40
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2,5 lts..

136 42,000 UN Caixa Plástica com rodas 130 lts.. - Caixa Plástica com
rodas 130 lts..

239,8600 10.074,12

137 120,000 UN Caixa Plástica vazadas 36 x 55,5 x 31 cm.. - Caixa Plástica
vazadas 36 x 55,5 x 31 cm..

47,7900 5.734,80

138 80,000 UN Canecão tipo hotel, capacidade aproximada 3 litros, -
Canecão tipo hotel, capacidade aproximada 3 litros, em
alumínio reforçado, com pegador em baquelite

34,9500 2.796,00

139 90,000 UN Canecão tipo hotel, capacidade aproximada 500 ml, -
Canecão tipo hotel, capacidade aproximada 500 ml, em
alumínio reforçado, com pegador em baquelite

23,9500 2.155,50

140 65,000 UN Chaleira de alumínio reforçado ou inox,  tipo hotel, -
Chaleira de alumínio reforçado ou inox,  tipo hotel,
capacidade aproximadamente 3 litros, com alça fixa,
reforçada, pegador em madeira, baquelite ou similar.

54,9500 3.571,75

141 400,000 UN Coador de Pano (malha ou flanela) para café, - Coador de
Pano (malha ou flanela) para café,  tamanho G

17,4700 6.988,00

142 146,000 UN Colher de Mesa em inox tam. Grande - Colher de Mesa em
inox tam. Grande

10,1900 1.487,74

143 710,000 UN Colher de Mesa em inox - Colher de Mesa em inox 4,4000 3.124,00

144 146,000 UN Colher para Arroz, em aço inox.. - Colher para Arroz, em
aço inox.

8,8900 1.297,94

145 402,000 UN Colher para Chá, em inox.. - Colher para Chá, em inox. 4,4000 1.768,80

146 673,000 PCT Colher de sobremesa descartável em poliestireno.
Embalagem m - Colher de sobremesa descartável em
poliestireno. Embalagem mínima com 50 uni

6,7100 4.515,83

147 68,000 UN Concha média em alumínio Nº 04.. - Concha média em
alumínio Nº 04.

18,9800 1.290,64

148 2.061,000 UN Copo antivazamento, com tampa, em plástico - Copo
antivazamento, com tampa, em plástico atóxico (infantil)
160 ml.

17,4500 35.964,45

149 396,000 CX Copo descartável, poliestireno, capacidade 180ml, a - Copo
descartável, poliestireno, capacidade 180ml, acondicionado
em mangas com 100 unidades. Embalagem com no mínimo
25 mangas.

110,8800 43.908,48

150 367,000 CX Copo descartável, poliestireno, capacidade 80ml, - Copo
descartável, poliestireno, capacidade 80ml, acondicionado
em mangas com 100 unidades. Embalagem com no mínimo
25 mangas.

122,7500 45.049,25

151 246,000 UN Copo de vidro, material resistente, atóxico, inodoro, - Copo
de vidro, material resistente, atóxico, inodoro, insípido, com
capacidade de aproximadamente 300 ml. (tipo Duralex)

7,5000 1.845,00

152 92,000 UN Copo Long Drink 450ml. - Copo Long Drink 450ml 8,8000 809,60

153 64,000 UN Escorredor de macarrão em inox, com aproximadamente 40
cm de - Escorredor de macarrão em inox, com
aproximadamente 40 cm de diâmetro, com pegadors
laterais reforçados.

44,9500 2.876,80

154 67,000 UN Escumadeira inox. - Escumadeira inox. 12,9900 870,33

155 42,000 UN Espátula Pão-Duro, em madeira resistente.. - Espátula Pão-
Duro, em madeira resistente.

12,4800 524,16

156 77,000 UN Faca de cozinha grande, 8 polegadas.. - Faca de cozinha
grande, 8 polegadas.

21,9800 1.692,46
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157 72,000 UN Faca de cozinha média, 6 polegadas. - Faca de cozinha
média, 6 polegadas.

15,4800 1.114,56

158 603,000 UN Faca de Mesa Serrilhada, em inox.. - Faca de Mesa
Serrilhada, em inox.

4,4000 2.653,20

159 546,000 UN Filtro de papel para café , Nº 103, embalagem com no
mínimo - Filtro de papel para café , Nº 103, embalagem
com no mínimo 30 unidades

5,0300 2.746,38

160 49,000 UN Forma em vidro resistente a altas temperaturas, redonda, -
Forma em vidro resistente a altas temperaturas, redonda,
com aproximadamente 4 litros.

50,4500 2.472,05

161 49,000 UN Forma em vidro resistente a altas temperaturas, - Forma
em vidro resistente a altas temperaturas, retangular, com
aproximadamente 4 litros.

56,9500 2.790,55

162 46,000 UN Forma em vidro resistente a altas temperaturas, 5L - Forma
em vidro resistente a altas temperaturas, retangular, com
aproximadamente 5 litros.

67,4800 3.104,08

163 44,000 UN Forma em vidro, resistente a altas temperaturas, oval, 5L -
Forma em vidro, resistente a altas temperaturas, oval, com
aproximadamente 5 litros.

27,4800 1.209,12

164 14,000 UN Forma para bolo, retangular, para aproximadament 4 litros,
- Forma para bolo, retangular, para aproximadament 4
litros, em alumínio

33,9500 475,30

165 55,000 UN Forma para bolo, retangular, para aproximadamente 5
litros, - Forma para bolo, retangular, para aproximadamente
5 litros, em alumínio

36,4500 2.004,75

166 41,000 UN Frigideira Antiaderente, dimensão mínima  26 cm -
Frigideira Antiaderente, dimensão mínima  26 cm  e
espessura 4 mm.

30,9500 1.268,95

167 195,000 PCT Garfo descartável, em poliestireno. Embalagem mínima
50uni - Garfo descartável, em poliestireno. Embalagem
mínima 50uni

6,7700 1.320,15

168 742,000 UN Garfo de Mesa Inox. - Garfo de Mesa Inox. 5,4100 4.014,22

169 117,000 UN Jarra leiteira de vidro 200 ml.. - Jarra leiteira de vidro 200
ml..

28,4500 3.328,65

170 68,000 UN Jarra leiteira de vidro 500 ml.. - Jarra leiteira de vidro 500
ml..

43,9500 2.988,60

171 14,000 UN Jogo de Chá 12 Peças Cerâmica decorada. - Jogo de Chá
12 Peças Cerâmica decorada, 

144,9500 2.029,30

172 19,000 UN Jogo De Xícara Porcelana, 12 Pçs para cafézinho de 60
ml.. - Jogo De Xícara Porcelana, 12 Pçs para cafézinho de
60 ml.

85,6000 1.626,40

173 48,000 UN Kit de bacias de plástico, 3 tamanhos. - Kit de bacias de
plástico, 3 tamanhos

23,9500 1.149,60

174 166,000 UN Kit de potes plástico, 3 tamanhos. - Kit de potes plástico, 3
tamanhos

18,0000 2.988,00

175 285,000 UN Lixeira em plástico resistente,  polipropileno ou material -
Lixeira em plástico resistente,  polipropileno ou material
similar, de boa qualidade e durabilidade,  com tampa,
capacidade para 40 litros.

40,4500 11.528,25

176 314,000 UN Lixeira para escritório, em plástico resistente,  polipropil -
Lixeira para escritório, em plástico resistente,  polipropileno
ou material similar, de boa qualidade, sem tampa,com
medidas aproximadas: comprimento: 23 cm; altura: 26 cm;
largura: 23cm

15,4500 4.851,30
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177 65,000 UN Monobloco branco 50 L 31 x 35,5 x 55 cm. - Monobloco
branco 50 L 31 x 35,5 x 55 cm

59,9500 3.896,75

178 60,000 UN Organizador plástico com tampa 26,5 lts. - Organizador
plástico com tampa 26,5 lts

54,3300 3.259,80

179 77,000 UN Panela alumínio fundido, com capacidade aproximada de 5
- Panela alumínio fundido, com capacidade aproximada de
5 litros

167,0000 12.859,00

180 268,000 UN Papel alumínio, para uso doméstico. Dimensão mínima de
4.0 - Papel alumínio, para uso doméstico. Dimensão
mínima de  4.0x45cm.

7,4300 1.991,24

181 713,000 UN Papel Filme, uso doméstico PVC 28cm 30m .. - Papel
Filme, uso doméstico PVC 28cm 30m .

5,9900 4.270,87

182 75,000 UN Pegador de massa em  inox.. - Pegador de massa em  inox. 13,4800 1.011,00

183 32,000 UN Porta Filtro para café Nº 03.. - Porta Filtro para café Nº 03.. 6,4000 204,80

184 66,000 UN Pote de talheres com 24 peças.. - Pote de talheres com 24
peças.

59,4500 3.923,70

185 1.115,000 PCT Prato descartável, raso, cor branco, dimensão 15cm. -
Prato descartável, raso, cor branco, dimensão 15cm.

2,9000 3.233,50

186 1.135,000 PCT Prato descartável, raso, cor branco, dimensão 21cm.
Embalage - Prato descartável, raso, cor branco, dimensão
21cm. Embalagem mínima 10 und

3,7500 4.256,25

187 128,000 UN Prato de lanche de vidro resistente.. - Prato de lanche de
vidro resistente.

8,0000 1.024,00

188 124,000 UN Prato de Sobremesa em porcelana, 21,5 cm branco.. -
Prato de Sobremesa em porcelana, 21,5 cm branco.

12,5000 1.550,00

189 296,000 UN Prato fundo de vidro transparente, medidas aproximadas: -
Prato fundo de vidro transparente, medidas aproximadas:
22cm de diâmetro x 3cm de altura.

5,2800 1.562,88

190 125,000 UN Tabua De Cortar Carne, retangular de madeira  tamanho -
Tabua De Cortar Carne, retangular de madeira  tamanho
mínimo 35 X 25 Cm.

41,9500 5.243,75

191 45,000 UN Termômetro clínico digítal,  com sinais sonoros de alerta pa
- Termômetro clínico digítal,  com sinais sonoros de alerta
para temperatura normal e febril, resistente a água, display
de cristal líquido de alta visibilidade, ponta impermeável,
pilha instalada e capa, uso oral, retal e axilar, sem mercúrio
ou vidro quebrável. Aprovado pelo inmetro, contar na
embalagem  registro na ANVISA. Garantia de 01 ano

16,3300 734,85

192 18,000 UN Tigela de Vidro, de excelente qualidade, tamanho mínimo
20 - Tigela de Vidro, de excelente qualidade, tamanho
mínimo 20 cm.

24,0000 432,00

193 18,000 UN Tigela de Vidro, de excelente qualidade, tamanho mínimo
27 - Tigela de Vidro, de excelente qualidade, tamanho
mínimo 27 cm.

38,0000 684,00

194 17,000 UN Tigela de Vidro, de excelente qualidade, tamanho mínimo
30 - Tigela de Vidro, de excelente qualidade, tamanho
mínimo 30 cm.

51,4500 874,65

195 76,000 UN Varal de chão, medidas aproximadas 0,80x0,56, em tubo
de - Varal de chão, medidas aproximadas 0,80x0,56, em
tubo de aço com acabamento em pintura epóxi ou
eletrostática, pés antiderrapantes.

79,9500 6.076,20

196 130,000 UN Xícara de Chá com Pires em cerâmica 200 ml.. - Xícara de
Chá com Pires em cerâmica 200 ml..

11,0000 1.430,00
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197 536,000 UN Xícara de vidro, resistente, 90 ml.. - Xícara de vidro,
resistente, 90 ml.

5,5000 2.948,00

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 2.067.503,47


