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ATA DE REUNIÃO REALIZADA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA ECONÔMICA E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 005/2018, PROCESSO N°. 11.222/2017. 
 

Às 09h do dia 26 de março de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão, Sr. Leônidas Vieira 

Barreto Figueiredo, membros da Equipe de Apoio, Sr. Ilson José Junca, Srª Luciana da Silva Schimakura 

e o Sr. Valério Nascimento Bourguignon, designados pelo Decreto Municipal 1.180/2018 em atendimento 

às disposições contidas na Lei 10.520/02, para análise e julgamento das PROPOSTAS ECONÔMICAS e 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, das empresas interessadas em participar do certame relativo ao 

Pregão Presencial Para Registro de Preços nº. 005/2018, referente ao Processo nº 11.222/2017, 

objetivando a Aquisição de material de limpeza, higiene e afins, em atendimento as necessidades do 

município de Piúma/ES, em conformidade com as disposições contidas no Edital do Pregão em referência. 

Registra-se que as pregoantes:  

1- EMPRESA: Campos e Gomes Ltda ME 

CNPJ: 17.010.855/0001-04 

REPRESENTANTE: Rodrigo Martins Fonseca 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 070.318.196-36 

TEL. CONTATO: (33) 3343-1134 e-mail: contato.presentesecia@gmail.com 

 

2- EMPRESA: Nova Crist Eireli ME 

CNPJ: 29.065.909/0001-00 

REPRESENTANTE: Renildo Maria de Souza 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 002.381.337-70 

TEL. CONTATO: (27) 3226-0503 e-mail: cristlicitacao@gmail.com 

 

3- EMPRESA: Distribuidora Santa Paula Ltda ME 

CNPJ: 17.364.470/0001-37 

REPRESENTANTE: Marcelo Firme Leite 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 008.177.227-00 

TEL. CONTATO: (27) 3339-3744 e-mail: distribuidora.sp1@hotmail.com 

 

4- EMPRESA: Holy Med Com. De Produtos Medicos Hosp. Eireli ME 

CNPJ: 10.696.551/0001-95 

REPRESENTANTE: Marcos Paulini Carvalho 

IDENTIFICAÇÃO: RG – 975.551-ES 

TEL. CONTATO: (28) 3522-8169 e-mail: vendas@holymed.com.br 

 

5- EMPRESA: Kennedy Alimentos Ltda EPP 

CNPJ: 09.995.625/0001-80 

REPRESENTANTE: Emilio Agrizzi Burgues 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 102.199.137-65 
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TEL. CONTATO: (28) 3535-7162 e-mail: kennedyalimentos@hotmail.com 

 

6- EMPRESA: J.M. Mercher Comercial Du Rei ME 

CNPJ: 15.112.495/0001-18 

REPRESENTANTE: Jose Maria Mercher 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 003.284.537-57 

TEL. CONTATO: (27) 3344-2983 e-mail: comercialdurei@gmail.com 

 

7- EMPRESA: Agroshow Agropecuaria Eireli ME 

CNPJ: 08.725.008/0001-27 

REPRESENTANTE: Washington Rodrigues Ruela 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 034.634.677-04 

TEL. CONTATO: (28) 3532-9418 e-mail: agroshow.es@outlook.com 

 

8- EMPRESA: R.F.L. Comercial Ltda EPP 

CNPJ: 01.260.374/0001-09 

REPRESENTANTE: Ronaldo Francisco Lambert 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 763.752.507-49 

TEL. CONTATO: (27)3336-5451/3286-6025 e-mail: rfldistribuidora@bol.com.br  

 

9- EMPRESA: Delta Pack Comercial Eireli EPP 

CNPJ: 04.832.830/0001-36 

REPRESENTANTE: José Américo Fernandes Baptista 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 031.874.957-29 

TEL. CONTATO: (27) 3338-7020/3041-1412 e-mail: licitacao.delta@gmail.com 

 

10- EMPRESA: Agnes Comercial Ltda ME 

CNPJ: 03.450.477/0001-67 

REPRESENTANTE: Marcio Pinto de Andrade 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 045.659.887-12 

TEL. CONTATO: (27) 3315-9766 e-mail: paulaaraujo_64@hotmail.com 

 

11- EMPRESA: Licitando Com. E Serviços Ltda ME 

CNPJ: 10.610.928/0001-41 

REPRESENTANTE: Ronie Moura 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 030.875.427-17 

TEL. CONTATO: (27) 3286-2466/99930-9031 e-mail: central.vix@hotmail.com 

 

12- EMPRESA: Braseiro Comercio e Serviços Ltda ME 

CNPJ: 09.086.681/0001-27 

REPRESENTANTE: Leonardo Rodrigues Trovatto 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 098.767.886-80 
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TEL. CONTATO: (28) 3536-2000 e-mail: leonardotrovatto@gmail.com 

 

13- EMPRESA: M.G. de Oliveira Milhorato ME 

CNPJ: 02.396.150/0001-91 

REPRESENTANTE: Maicon Silva de Oliveira 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 108.641.267-27 

TEL. CONTATO: (28) 3522-1744/3522-1564 e-mail: aletson@uol.com.br / 
aletsonadm@hotmail.com 

 

14- EMPRESA: C J M Utilidades Ltda ME 

CNPJ: 35.951.011/0001-31 

REPRESENTANTE: Tatiana Ribeiro Barbosa Bourguignon 

IDENTIFICAÇÃO: CPF: 022.828.667-03 

TEL. CONTATO: (28) 3532-3338 e-mail: cjm@cdlmarataizes.com.br 

 

15- EMPRESA: Distribuidora Centro Sul Eireli EPP 

CNPJ: 06.190.976/0001-50 

REPRESENTANTE: José Alexandre Cheim Sader 

IDENTIFICAÇÃO: CPF – 034.914.287-42 

TEL. CONTATO: (28) 3027-1730 e-mail: comercial@dcentrosul.com.br 

 
manifestaram interesse em participar do certame através de seu credenciamento acolhido pelo pregoeiro. 
Consigna-se que foram recebidos os envelopes de PROPOSTA (Nº01) e HABILITAÇÃO (Nº02) entre o 
horário de 09:00h e 09:15h, não sendo mais aceito nenhum outro credenciamento e/ou entrega de 
envelopes após este horário. A seguir foram repassados aos pregoantes os documentos de 
credenciamento para verificação e assinatura, não havendo questionamentos quanto ao credenciamento. 
Pontualmente às 09:15h foi informado aos licitantes que o telefone e e-mail indicado na proposta comercial, 
assinada pelos representantes legais das empresas, será o meio de contato entre a Equipe de Pregão e a 
pregoante, as quais são responsáveis por checar seu correio eletrônico para verificar as mensagens 
enviadas sobre esta licitação. Outrossim, todos tomaram ciência de que a Equipe de Pregão não se 
responsabiliza pelo não acompanhamento das mensagens por parte da licitante e/ou por endereços 
informados incorretamente. Foi informado ainda, para ciência dos licitantes, de que quem não ficasse até 
o término da sessão declinaria do direito de manifestar intenção de recurso acerca das decisões do 
pregoeiro neste Pregão. Na oportunidade foi informado que, embora o edital tenha apresentado um 
equívoco quanto a numeração dos itens a comissão declara que fica a critério da licitante escolher a forma 
como serão numerados os itens, sendo aceito a forma como consta no edital e também a ordem numérica 
sequencial, ressaltando que será mantida a ordem como estão descritos os produtos, entretanto para 
efeitos de classificação a planilha de itens foi renumerada sequencialmente conforme consta no anexo I 
desta Ata de reunião. Seguiu-se para abertura e análise dos envelopes contendo as propostas comerciais, 
registrando-se os preços apresentados naquele momento, conforme Mapa de Apuração, momento em que 
o pregoeiro desclassificou as propostas apresentas pelas empresas: Licitando Com. E Serviços Ltda 
ME, Agroshow Agropecuaria Eireli ME, Campos e Gomes Ltda ME e Distribuidora Santa Paula Ltda 
ME, em função do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, por não observarem a exigência 
contida no item 12.2 do edital, deixando de apresentar o valor global do item por extenso. Em seguida 
foram repassados aos pregoantes para análise e assinatura das propostas momento em que as empresas 
Delta Pack Comercial Eireli EPP, CJM Utilidades Ltda ME, Agnes Comercial Ltda ME, R.F.L. 
Comercial Ltda EPP e Kennedy Alimentos Ltda EPP solicitaram a retirada de sua proposta para os itens 
84 e 85 “Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 60m, largura 10 cm, tipo picotado, folhas 
duplas, cor branca, características adicionais extramacio, não reciclável, primeira qualidade, fardo com 64 
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rolos contendo pacotes individuais de 04 rolos”, por ter cotado produto com divergência em a medida do 
rolo e o fato de possuírem folha dupla como descrito no edital; Em função do princípio alhures fora 

desclassificada a proposta da empresa Distribuidora Centro Sul Eireli EPP para o item 25 “Limpa vidro de 

500 ml, com pulverizador, composto de laurel, éter, sulfato de sódio, éter glicólico, álcool e etoxilado, 
coadjuvante álcool etílico fragrância e água. Validade mínima 12 meses a partir da entrega” por ferir a 
alínea “a” do item 12.1, deixando de apresentar a descrição do item proposto. A empresa Agnes Comercial 
Ltda ME solicitou ao pregoeiro a retirada de sua proposta para o item 13 “Bacia, material plástico rígido, 
tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 40 litros. Deve apresentar resistência compatível com o 
volume. Validade de no mínimo 12 meses”; item 55 “Sabão de coco, em barra, composição básica sais + 
ácido graxo, tipo coco natural, características adicionais sem perfume, barras com peso de 200 g, formato 
retangular, cor branca, pacote com 05 barras; registro ou notificação na Anvisa/Ministério da Saúde. 
Validade mínima de 24 meses a partir da entrega”; item 59 “Luvas de látex natural, descartáveis, para 
procedimento, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada em pó biodegradável, tamanho grande, 
comprimento 24 cm; caixa com 100 un, com registro na ANVISA”; item 60 “Luvas de látex natural, 
descartáveis, para procedimento, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada em pó biodegradável, 
tamanho médio, comprimento 24 cm, caixa com 100 un, com registro na ANVISA”; item 61 “Luvas de látex 
natural, descartáveis, para procedimento, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada em pó 
biodegradável, tamanho pequeno, comprimento 24 cm caixa com 100 un, com registro na ANVISA”; item 
79  “Cumbuca de isopor, aplicação para caldos, de 360ml, características adicionais: descartável, cor 
branca, pacote com 25 unidades”; item 86 “Aparelho de barbear, descartável. Embalagem com 24 
unidades. Produto com identificação do fabricante, com registro no ministério da saúde”; item 87 “Papel 
toalha em bobina 20cm x 100mts, na cor branca. Caixa com 4 rolos”;A empresa Nova Crist Eireli ME 
solicitou ao pregoeiro a retirada de sua proposta para o item 78 “Pedra Sanitária, tipo desodorizador 
sanitário, composição paradicloro benzeno, essência e corante, peso liquido 35g, aspecto físico tablete 
sólido, características adicionais suporte plástico para vaso sanitário, essência de lavanda, caixa com uma 
unidade”;  A empresa J.M. Mercher Comercial Du Rei ME solicitou ao pregoeiro a retirada de sua proposta 
para o item 79 “Cumbuca de isopor, aplicação para caldos, de 360ml, características adicionais: 
descartável, cor branca, pacote com 25 unidades”; sob o argumento de que os referidos itens não atendem 
a descrição do edital;  

 
De acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art. 4º, da Lei 10.520/02, as pregoantes classificadas 
foram convocadas para a apresentação de lances, conforme segue abaixo. 

Item 01: Álcool etílico hidratado, liquido, límpido, para uso doméstico, com concentração hidroalcoólica de 70º INPM. Aplicação: limpeza 
doméstica em geral. Sem fragrância. O produto deverá estampar no rótulo a frase “produto notificado na ANVISA/MS”. Prazo de validade não 
inferior a 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor. Embalagem plástica de 1L deve atender a nbr 5991/97, tampa 
com lacre. Caixa contendo 12 litros. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 48,60 (quarenta e oito reais e sessenta centavos);  

Item 02: Álcool gel para mãos 70 % embalagem refil contendo 800 ml, deverá constar a data da fabricação, a data de validade, o número do 
lote e o registro na Anvisa/ms; prazo de validade não inferior a 12  meses a contar da data de entrega 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos); 

Item 03: Touca, tipo descartável, material plástico, aplicação cozinha industrial, características adicionais tamanho único – Atóxico; pacote 
com 100 unidades. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos);  

Item 04: Copo descartável para água capacidade 200ml, fabricado em poliestireno não tóxico e em conformidade com a NBR 14.865, cx 
contendo 25 pcte c/ 100 und cada. Validade mínima 12 meses 
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Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Kennedy Alimentos Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 51,98 (cinquenta e um reais e noventa e oito centavos); 

Item 05: Garfo para refeição, em plástico descartável, transparente, comprimento mínima 16 cm, com variação de +/- 0,5 cm. Pacote com 50 
unidades 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
J.M. Mercher Comercial Du Rei ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 2,17 (dois reais e dezessete centavos);  

Item 06: Prato, material plástico, aplicação refeição, características adicionais descartáveis, diâmetro 15, cor branca. Pacote com 1000 
unidades. 
FRACASSADO 

Item 07: Esponja para banho, medida aproximada de 115x77x23mm, em espuma, formato retangular aplicação higiene pessoal, embalagem 
com 03 unidades. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,47 (um real e quarenta e sete centavos);  

Item 08: Escova, tipo de lavar roupa, para limpeza, material corpo plástico resistente, material cerdas sintético, cor cerdas branca, cor do corpo 
cinza ou branca.          VALIDADE INDETERMINADA. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
J.M. Mercher Comercial Du Rei ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 1,87 (um real e oitenta e sete centavos); 

Item 09: ESCOVA LIMPEZA GERAL, material corpo plástico, material cerdas náilon, características adicionais formato arredondado, aplicação 
vaso sanitário. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
M.G. de Oliveira Milhorato ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos);  

Item 10: Esponja, tipo de limpeza, dupla face, uma face em material de lã de aço, outra face em esponja densa, formato retangular anatômico, 
abrasiva, antibactérias, medidas aproximadas de 110x75x23mm, embalagem plástica com 03 unidades. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES, A 
PARTIR DA ENTREGA. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,05 (um real e cinco centavos);  

Item 11: Esponja de limpeza, material lã de aço carbono, formato retangular, aplicação utensílios e limpeza em geral, características adicionais 
textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo 90 mm, largura mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g, embalagem plástica 
com no mínimo 8 und. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES, A PARTIR DA ENTREGA. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 0,83 (oitenta e três centavos);  

Item 12: Flanela, material algodão, medidas aproximadas de: comprimento 40 cm, largura 30 cm, cor laranja, acabamento nas bordas, dupla 
face flanelada. Validade indeterminada. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos); 

Item 13: Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 40 litros. Deve apresentar resistência compatível com o 
volume. Validade de no mínimo 12 meses 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 12,68 (doze reais e sessenta e oito centavos);  
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Item 14: Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, diâmetro 52 cm, capacidade   de 32 litros. Deve apresentar resistência compatível 
com a capacidade. Validade  de no mínimo 12 meses 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 9,48 (nove reais e quarenta e oito centavos); 

Item 15: Bacia, material plástico rígido, tamanho pequeno, diâmetro 30 cm, capacidade 18 litros. Deve apresentar resistência compatível com 
a capacidade. Validade de no mínimo 12 meses 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Agnes Comercial Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos);  

Item 16: Balde plástico para limpeza, com alça de alta resistência, capacidade de 12 litros. Para limpeza doméstica. Corpo em polipropileno, 
formato cônico, com borda reforçada. Alça ergonômica e resistente. Deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e ao uso 
a que se destina. Validade de no mínimo 12 meses 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 3,57 (três reais e cinquenta e sete centavos); 

Item 17: Balde plástico para limpeza, com alça de alta resistência, capacidade de aproximadamente 20 litros. Para limpeza doméstica. Corpo 
em polipropileno, formato cônico, com borda reforçada. Alça ergonômica e resistente. Deve apresentar resistência compatível com o volume a 
comportar e ao uso a que se destina. Validade de no mínimo 12 meses 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Agnes Comercial Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 6,88 (seis reais e oitenta e oito centavos);  

Item 18: Cesto de Lixo, material plástico, tipo telado, polipropileno, capacidade aproximada de 15 litros, cinza ou branco. Validade de no 
mínimo 12 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos); 

Item 19: Cesto de Lixo, material plástico, tipo telado, polipropileno, capacidade aproximada de 9 litros, cinza ou branco. Validade de no mínimo 
12 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos);  

Item 20: Cesto de plástico, material plástico, polipropileno, capacidade 60 L, tipo com tampa sobreposta, para roupa suja, cinza ou branco. 
Validade de no mínimo 12 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Agnes Comercial Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos); 

Item 21: Pá coletora de lixo, material coletor em plástico resistente, material cabo plástico resistente, comprimento de cabo 16 cm, 
comprimento 14 cm, largura 2m cm. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,54 (um real e cinquenta e quatro centavos);  

Item 22: Pá para lixo resistente, tamanho aproximado 18x20cm, com cabo de madeira revestido plástico de aproximadamente 80cm. Validade 
de no mínimo 12 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos); 
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Item 23: Porta papel toalha, material plástico abs, cor cinza/branco, tipo uso suporte de toalha de papel, utilização na cozinha. Validade de no 
mínimo 12 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos);  

Item 24: Porta toalha, material plástico abs., cor cinza/branco, tipo fixação em parede com bucha/parafuso, tipo uso toalha de papel, aplicação 
doméstico/banheiro, características adicionais para papel com 2 ou 3 dobras, capacidade 1 rolo 20 cm x 200 m, fechadura segurança, larg.39 cm, 
alt. 46,5 e profund. 25 cm. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
J.M. Mercher Comercial Du Rei ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos); 

Item 25: Limpa vidro de 500 ml, com pulverizador, composto de laurel, éter, sulfato de sódio, éter glicólico, álcool e etoxilado, coadjuvante 
álcool etílico fragrância e água. Validade mínima 12 meses a partir da entrega 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Holy Med Com. De Produtos Medicos Hosp. Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos);  

Item 26: Lustrador de móveis, composição ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas, frasco com, no mínimo, 200ml. 
o produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador. Validade mínimo de  24 meses a partir da entrega. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Delta Pack Comercial Eireli EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 2,04 (dois reais e quatro centavos); 

Item 27: Limpador instantâneo multiuso, acondicionado em embalagem plástica tipo squeeze com 500ml, com tampa flip-top e bico 
pulverizador. Com tensoativo biodegradável. Para limpeza de superfícies em geral. O produto deverá constar como saneante notificado na 
ANVISA”, ação esperada: desengordurante, desincrustante e aromatizante. Deve apresentar bom rendimento e concentração de ativos 
compatível ao uso a que se destina, possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, apresentando completa solubilidade em água. O produto deverá 
estampar no rótulo a frase “produto notificado na ANVISA”, data de fabricação e prazo de validade do produto. Prazo de validade não inferior a 
24 (vinte e quatro) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos);  

Item 28: Desodorizador de ar, apresentação aerosol, aplicação aromatizador ambiental, características adicionais: ação neutralizante, 
informações adicionais: aromas lavanda, cheirinho de bebê, brisa e floral, embalagem de 400ml. o produto deverá estampar no rótulo o 
nome do fabricante ou importador,  
validade mínimo de 24 meses a partir da data da entrega. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos); 

Item 29: Fósforo, palitos de madeira, pct com 10 caixinhas contendo mínimo 40 palitos cada, com selo do INMETRO. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos);  

Item 30: Guardanapo de papel, material celulose, largura 22 cm, comprimento 22 cm, cor branca, tipo folhas duplas, branca e texturizada, 
pacote com 50 unidades. Validade mínimo de 12 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 0,67 (sessenta e sete centavos); 

Item 31: Guardanapo de papel, material celulose, largura 33 cm, comprimento 33 cm, cor branca, tipo folhas duplas, branca e texturizada, 
pacote com 50 unidades. Validade mínimo de 12 meses. 
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Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,61 (um real e sessenta e um centavos);  

Item 32: Toalha de papel, material papel, tipo folha dupla picotada, quantidade toalha 60, comprimento 22, largura 20. Informações adicionais: 
pacote contendo 02 rolos. Composição 100% fibras celulósicas naturais. O produto deverá estampar na embalagem a descrição do produto, 
composição, quantidade. Validade mínimo de 12 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos); 

Item 33: Veneno para insetos, aerosol. Embalagem de 300ml. A embalagem deverá conter externamente os dados UNID.de identificação, 
procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos);  

Item 34: Avental de segurança, confeccionado em tela sintética, trevira revestido de PVC, ambas as faces com ilhós e tiras para ajustes dos 
usuários, com as seguintes dimensões aproximadas: comprimento total 1.200 mm e largura 700 mm. Validade mínima 12 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 7,28 (sete reais e vinte e oito centavos); 

Item 35: Pano de chão, pano limpeza, material 100% algodão, características adicionais lavado e alvejado, aplicação limpeza geral, alta 
absorção, tamanho mínimo: 50x80cm, com margem variável em 10% (para mais ou para menos). Não apresentar desfiamento nas bordas. O 
produto deverá vir com identificação do fabricante. Validade: indeterminada. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos);  

Item 36: Pano de prato, material 100% algodão, comprimento 67, largura 47, características adicionais: alvejada, com bainha - validade de no 
mínimo 12 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos); 

Item 37: Pano para limpeza, tipo multiuso, com agente bactericida, 100% fibra de viscose e resina acrílica, medindo no mínimo 50x33cm, 
pacote com 05 unidades. Validade indeterminada 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos);  

Item 38: Saco de lixo p/ uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 100 litros, medindo: 75x105cm, no mínimo, na cor preta, suportando 
até 20 quilos. Rolo contendo 100 unidades. Validade indeterminada. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 16,00 (dezesseis reais); 

Item 39: Saco de lixo p/ uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 100 litros, medindo: 75x105cm, no mínimo, na cor preta, suportando 
até 20 quilos. Rolo contendo 100 unidades. Validade indeterminada. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 16,00 (dezesseis reais);  

Item 40: CANCELADO (Publicado no DIOES e DOM em 19/03/2018) 

Item 41: CANCELADO (Publicado no DIOES e DOM em 19/03/2018) 
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Item 42: Sacola Transparente, embalagem plástica, forma saco, largura 26 cm, altura 16 cm, material polietileno, espessura 16 mm, aplicação 
embalar carnes, defumados, embutidos, queijos, polpas, cor transparente, rolo com 500 unidades pequeno. 

Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Kennedy Alimentos Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 7,19 (sete reais e dezenove centavos); 

Item 43: Sacola transparente, embalagem plástica, forma saco, largura 35 cm, altura 20 cm, material polietileno, espessura 14 mm, aplicação 
embalar carnes, defumados, embutidos, queijos, polpas, cor transparente, rolo com 500 unidades pequeno. Validade de no mínimo 12 meses 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Kennedy Alimentos Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos);  

Item 44: Sacola transparente, embalagens plásticas, forma sacos, largura 48 cm, altura 24 cm, material polietileno, espessura 14mm, aplicação 
embalar carnes defumado embutidos/ queijos/polpas, cor transparente, rolo com 500 unidades. Validade de no mínimo 12 meses 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Kennedy Alimentos Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 13,00 (treze reais); 

Item 45: Sacola transparente, embalagens plásticas, forma sacos, largura 48 cm, altura 24 cm, material polietileno, espessura 14mm, aplicação 
embalar carnes defumado embutidos/ queijos/polpas, cor transparente, rolo com 500 unidades. Validade de no mínimo 12 meses 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Kennedy Alimentos Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 13,00 (treze reais);  

Item 46: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe 
corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica contendo 5 L. devendo ter registro na ANVISA/MS. Validade mínima 12 
meses a partir da entrega. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Kennedy Alimentos Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos);  

Item 47: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe 
corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica contendo 5 L. devendo ter registro na ANVISA/MS. Validade mínima 12 
meses a partir da entrega. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Kennedy Alimentos Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos);  

Item 48: Cloro, aspecto físico líquido, cor âmbar, peso molecular 35,453 g/mol, ponto fusão -100,98°c, ponto ebulição -34,05°c, densidade 
1,40 a 15°c, pressão vapor a 0° C, 27,48 mmhg, solubilidade água 0,70% a 20° C, embalagem plástica resistente com 5 L. devendo ter registro na 
ANVISA/MS Validade mínima 12 meses a partir da entrega. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Agnes Comercial Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos); 

Item 49: Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição tensoativo catiônico, coadjuvante, aplicação amaciante artigos têxteis, 
características adicionais: líquido concentrado, solúvel água, base neutra, embalagem plástica com 2 L, - Validade mínima 12 meses a partir da 
entrega. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos);  

Item 50: Desinfetante líquido de uso geral, acondicionado em embalagem plástica de 2 litros. Com tensoativo biodegradável. O produto deverá 
constar como saneante registrado na ANVISA, com registro válido dentro do prazo.  Essências admitidas, lavanda ou jasmim.  Usado para 
desinfecção e limpeza e desodorização de ambientes e superfícies. Ação esperada: apresentar bom rendimento e concentração de ativos 
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 compatível ao uso a que se destina, ser inócuo à pele, apresentando completa solubilidade em água. Validade não inferior a  12meses a contar 
da data de entrega pelo fornecedor. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Holy Med Com. De Produtos Medicos Hosp. Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos); 

Item 51: Detergente líquido neutro, biodegradável, acondicionado em embalagem plástica de 500 ml, embalagem com tampa de pressão e 
bico dosador econômico. O produto deverá constar como saneante registrado, com registro válido (dentro do prazo), na “consulta a banco de 
dados da ANVISA, essências admitidas neutro (sem perfume), coco, maçã e limão. Aplicação lavagens de louças e utensílios de copa e cozinha, 
bem como limpeza de pisos e azulejos. Ação esperada: apresentar boa formação de espuma e bom rendimento, ser capaz de remover resíduos 
gordurosos, possuir aroma agradável, ser inócuo a pele, apresentando completa solubilidade em água. Data de fabricação e prazo de validade do 
produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data da entrega pelo 
fornecedor. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,08 (um real e oito centavos);  

Item 52: Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira plastificado, comprimento cerdas 16cm, características adicionais com cabo 
colado e cerdas presas com cinta metálica (virola de aço), com ponteira plástica para pendurar, comprimento mínimo do cabo 100 cm, deve 
apresentar resistência adequada ao uso a que se destina, as cerdas não deverão se soltar com facilidade. Validade de no mínimo 12 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Kennedy Alimentos Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos); 

Item 53: Escova limpeza geral, material corpo plástico, material cerdas polipropileno, características adicionais, aplicação vaso sanitário. 
Validade indeterminada. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos);  

Item 54: RODO BORRACHA 50 CM – base de alumínio, com duas borrachas; com a base medindo 50 centímetros; com cabo de alumínio, de 
120 (cento e vinte) centímetros. Validade de no mínimo 12 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Delta Pack Comercial Eireli EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos); 

Item 55: Sabão de coco, em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo coco natural, características adicionais sem perfume, barras com 
peso de 200 g, formato retangular, cor branca, pacote com 05 barras; registro ou notificação na Anvisa/Ministério da Saúde. Validade mínima de 
24 meses a partir da entrega. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 4,00 (quatro reais);  

Item 56: Sabão, em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, tipo neutro, características adicionais sem perfume, barra 
com 200 g, formato retangular, cor branca, registro ou notificação na Anvisa/Ministério da Saúde; pacote com 05 barras.  Validade mínima de 24 
meses a partir da entrega. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos); 

Item 57: Sabão em pó de 1ª qualidade, biodegradável, acondicionado em caixa de papelão com 500g, com tampa de fácil fechamento produto 
deverá estampar no rótulo a frase produto notificado na ANVISA; composição química, número de lote, data de fabricação e prazo de validade 
do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data da entrega pelo 
fornecedor. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos);  
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Item 58: Sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso cremoso, aplicação saboneteira para sabonete líquido, características adicionais, 
aroma suave; registro ou notificação na Anvisa/Ministério da Saúde; embalagem individual contendo 1L. validade: mínimo de 12 meses, a partir 
da entrega. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos); 

Item 59: Luvas de látex natural, descartáveis, para procedimento, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada em pó biodegradável, 
tamanho grande, comprimento 24 cm; caixa com 100 un, com registro na ANVISA. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 14,70 (quatorze reais e setenta centavos);  

Item 60: Luvas de látex natural, descartáveis, para procedimento, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada em pó biodegradável, 
tamanho médio, comprimento 24 cm, caixa com 100 un, com registro na ANVISA. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 14,70 (quatorze reais e setenta centavos); 

Item 61: Luvas de látex natural, descartáveis, para procedimento, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada em pó biodegradável, 
tamanho pequeno, comprimento 24 cm caixa com 100 un, com registro na ANVISA. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 14,70 (quatorze reais e setenta centavos);  

Item 62: Rodo, material cabo madeira, material suporte madeira, comprimento suporte 35 cm, quantidade borrachas 2 un, características 
adicionais cabo aproximadamente1,50 m, com rosca, espessura borracha 2 mm, altura borracha 2,5 cm – Validade mínima 6 meses. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos); 

Item 63: Copo de Café, tipo descartável, material poliestireno, capacidade 50 ml, cor branca, leitoso, alta resistência, pacote com 100 unidades. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,00 (um real);  

Item 64: Cumbuca, aplicação caldos, tamanho médio, características adicionais: descartável, cor branca, pacote 100 unidades. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos); 

Item 65: Colher descartável, material plástico, cor incolor, aplicação sobremesa, pacote com no mínimo 100 unidades. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
J.M. Mercher Comercial Du Rei ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos);  

Item 66: Pregador de roupa, material em madeira, pacote com mínimo de 10unid. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 0,94 (noventa e quatro centavos); 

Item 67: Corda de Varal, material nylon, tipo torcida (3 pernas), diâmetro ½, cor branca, rolo com 10 m. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Delta Pack Comercial Eireli EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 1,44 (um real e quarenta e quatro centavos);  
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Item 68: Palha de aço, material aço carbono, abrasividade alta, aplicação limpeza em geral, 7pacote plástico contendo 8 unidades. 
CANCELADO pelo pregoeiro, considerando possível erro de digitação na descrição “7pacote”. 

Item 69: Cesto de Lixo, material inox, tipo fechado com tampa, capacidade aproximada de 15 litros. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Delta Pack Comercial Eireli EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 72,00 (setenta e dois reais);  

Item 70: Suporte para sabonete líquido, em material plástico resistente, p/ embalagem de 1L. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 17,00 (dezessete reais); 

Item 71: Lenço umedecido, não tecido, com dimensões 15x13cm, na cor branca, fragrância suave. A embalagem deverá conter: identificação 
do produto, composição do produto, marca do fabricante, datas de fabricação e de validade, com registro no ministério da saúde. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,95 (um real e noventa e cicno centavos);  
 
Item 72: Lixa para unhas, confeccionada em madeira e revestida com papel com grãos de quartzo abrasivo e adesivo anti-mofo PVA, com dois 
tipos de grana: grossa para desbaste e fina para acabamento, medindo 16,5cm de comprimento, 1cm de Largura e 1mm de espessura. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 0,15 (quinze centavos); 

Item 73: Coador para café, material flanela, com cabo de madeira, tamanho G. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos);  

Item 74: Coador para café, material flanela, tamanho 18 x 15, sem cabo, tamanho nº 3. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos); 

Item 75: Vassoura, tipo sanitária, material cerdas plástico/polipropileno, material cabo plástico, com reservatório. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 3,36 (três reais e trinta e seis centavos);  

Item 76: Saponáceo, tipo sapólio, composição linear alquibenzeno, sulfonato de sódio, aplicação limpeza pisos, paredes e louças, 
características adicionais embalagem com tampa abre-fecha, frasco plástico com 300g. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 2,00 (dois reais); 

Item 77: Soda cáustica, aspecto físico líquido incolor, pureza 48 a 50 per, densidade a 20° célsius 1,5050 a 1,5250 g/cm3, aplicação produtos 
químicos, frasco com 400 g. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Braseiro Comercio e Serviços Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o 
item, no valor unitário de R$ 9,87 (nove reais e oitenta e sete centavos);  

Item 78: Pedra Sanitária, tipo desodorizador sanitário, composição paradicloro benzeno, essência e corante, peso liquido 35g, aspecto físico 
tablete sólido, características adicionais suporte plástico para vaso sanitário, essência de lavanda, caixa com uma unidade. 
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Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 0,89 (oitenta e nove centavos); 

Item 79: Cumbuca de isopor, aplicação para caldos, de 360ml, características adicionais: descartável, cor branca, pacote com 25 unidades. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos);  

Item 80: Colher descartável, material plástico, cor incolor, aplicação sobremesa, pacote com no mínimo 100 unidades. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
J.M. Mercher Comercial Du Rei ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos); 

Item 81: Cesto de lixo, material inox, tipo fechado com tampa, capacidade aproximada de 15 litros, com pedal e balde removível. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 99,00 (noventa e nove reais);  

Item 82: Filtro de papel, tipo coador descartável café, tamanho 102, caixa com 30 unidades. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Delta Pack Comercial Eireli EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 1,68 (um real e sessenta e oito centavos); 

Item 83: Filtro de papel, tipo coador descartável café, tamanho 103, caixa com 30 unidades. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Delta Pack Comercial Eireli EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 2,04 (dois reais e quatro centavos);  
 
Na sequência os licitantes levantaram questionamento com relação às marcas apresentadas pela empresa 
Distribuidora Centro Sul Eireli EPP para os itens 84 e 85, quando no intuito de dirimir dúvidas o pregoeiro 
realizou diligência junto a empresa fabricante do produto apresentado como sendo da marca “FAMILIAR” 
junto ao site da fabricante http://olpapeis.com.br/a-empresa.php ; http://olpapeis.com.br/produtos-familiar-
soft.php ; http://olpapeis.com.br/produtos-familiar-supremo.php (acesso em 26/03/2018) constatando-se 
que a empresa não apresenta o item Papel Higiênico na versão folha dupla com 60m, conforme descreve 
o edital, decidindo assim por desclassificar a proposta apresentada pela empresa Distribuidora Centro 
Sul Eireli EPP. 

Item 84: Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 60m, largura 10 cm, tipo picotado, folhas duplas, cor branca, características 
adicionais extramacio, não reciclável, primeira qualidade, fardo com 64 rolos contendo pacotes individuais de 04 rolos. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 109,00 (cento e nove reais); 

Item 85: Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 60m, largura 10 cm, tipo picotado, folhas duplas, cor branca, características 
adicionais extramacio, não reciclável, primeira qualidade, fardo com 64 rolos contendo pacotes individuais de 04 rolos. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 109,00 (cento e nove reais);  

Item 86: Aparelho de barbear, descartável. Embalagem com 24 unidades. Produto com identificação do fabricante, com registro no ministério 
da saúde. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 21,95 (vinte e um reais e noventa e cicno centavos); 
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Item 87: Papel toalha em bobina 20cm x 100mts, na cor branca. Caixa com 4 rolos. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos);  

Item 88: Papel toalha branco, tipo interfolhas dupla, para as mãos, 100% celulose, 20 x21 cm. Pacote com 1000 folhas, produto compatível 
com suporte de papel toalha para as mãos. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
J.M. Mercher Comercial Du Rei ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 7,78 (sete reais e setenta e oito centavos); 

Item 89: Removedor de gordura, limpador de impurezas, composição básica linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aspecto físico liquido, 
aplicação remover gorduras e poeiras de cozinhas/banheiros, características adicionais embalagem com tampa e bico econômico, frasco com 500 
ml, com selo da ANVISA. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos);  

Item 90: Absorvente com abas, pacote com 8 unidades, absorção em segundos, o sistema centro azul aliado as redes de canais absorvem o 
fluxo rapidamente e distribuem por todo o absorvente e vedando-o com cápsulas de gel ajudam no controle de odores, com selo do inmetro. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,87 (um real e oitenta e sete centavos); 

Item 91: Sabonete suave (ph entre 5,5 a 8,5). Glicerinado, com peso de 90g. Embalado individualmente, registro no Ministério da Saúde e 
prazo de validade no mesmo. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 0,74 (setenta e quatro centavos);  

Item 92: Creme de pentear infantil, frasco no mínimo de 200ml, fragrância suave, cabelos normais, deverá constar no rotulo: data de fabricação 
e validade, registro na Anvisa. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos); 

Item 93: Shampoo infantil: de primeira qualidade, neutro, para todos os tipos de cabelos, frasco contendo entre 350 a 400ml, com registro na 
Anvisa. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos);  

Item 94: Condicionador Infantil, fragrância suave, cabelos normais, frasco com no mínimo 200 ml, formula testada dermatologicamente e 
oftalmologicamente. Deverá contar no rotulo: data de fabricação e validade. Registro na Anvisa. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
M.G. de Oliveira Milhorato ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 4,89 (quatro reais e oitenta e nove centavos); 

Item 95: Haste flexível, com ponta de algodão, compacta nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8cm. Caixa com 75 
unidades. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Agnes Comercial Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,10 (um real e dez centavos);  

Item 96: Hidratante corporal, com hidratação prolongada, pele sedosa e perfumada, Ingrediente: emolentes e umectantes que hidrata a pele 
sem deixar oleosa. Fragrância suave. Mínimo 200ml. 
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Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos); 

Item 97: Fio dental 100 metros, para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, com aromatizante, 
lubrificado com cera natural, livre de impurezas. Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte do fio sem desfia-lo. Embalado 
em estojo individual de polipropileno, com 100 metros trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade 
e número de registro no ministério da saúde. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
J.M. Mercher Comercial Du Rei ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 2,43 (dois reais e quarenta e três centavos);  

Item 98: Escova dental infantil com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, com cabo em polipropileno, medindo entre 1,0 e 
1,3 cm de largura e 9,0 a 14,5 cm de comprimento. Cerdas macias em nylon na cor natural, medindo 0,14 a 0,25 mm de diâmetro, dispostas em 
três fileiras, retas, com pontas arredondadas, corte uniforme e 1,0 a 1,3 cm de altura, contendo no mínimo 60 cerdas por tufo. A área de inserção 
das cerdas deverá medir de 2,2 a 2,5 cm de comprimento, com aproximadamente 8 mm de largura com cantos arredondados e conter 27 a 30 
tufos. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência e apresentar selo 
de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.). 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
M.G. de Oliveira Milhorato ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 1,30 (um real e trinta centavos); 

Item 99: Creme dental com flúor contendo 900 a 1500 ppm de flúor disponível, estável e reativo, que não escorra para fora da embalagem e 
não endureça na ponta do tubo. Embalagem em tubos ou bisnagas com 90 gramas, providos de tampa plástica que permita o controle de escape 
do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade, número de registro 
no Ministério da Saúde e selo de aprovação da  A.B. O. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Nova Crist Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 1,30 (um real e trinta centavos);  

Item 100: Acetona, aspecto físico líquido. Aplicação removedor de esmalte. Frasco com 500ml. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
R.F.L. Comercial Ltda EPP, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 6,85 (seis reais e oitenta e cinco centavos); 

Item 101: Algodão hidrófilo 50g, em camadas contínuas em forma de rolo (manta), provido 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. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
J.M. Mercher Comercial Du Rei ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, 
no valor unitário de R$ 2,08 (dois reais e oito centavos);  

Item 102: Algodão hidrófilo 500g, em camadas contínuas em forma de rolo (manta), provido 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. 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
Holy Med Com. De Produtos Medicos Hosp. Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor 
proposta para o item, no valor unitário de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos); 

Item 103: desodorante rolon sem perfume, 50ml 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos);  

Item 104: desodorante spray com perfume, masculino, 90ml 
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Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa C 
J M Utilidades Ltda ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no valor 
unitário de R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos);  

Item 105: desodorante spray com perfume, feminino, 90ml 
Iniciada a fase de lances com as empresas classificadas, de acordo com o Mapa do Pregão, a empresa 
M.G. de Oliveira Milhorato ME, sagrou-se arrematante, apresentando a melhor proposta para o item, no 
valor unitário de R$ 2,54 (dois reais e cinquenta e quatro centavos);  

 
Seguindo para a fase de HABILITAÇÃO, abriu-se o envelope de Nº 02 das Empresas Nova Crist Eireli 
ME, Holy Med Com. De Produtos Medicos Hosp. Eireli ME, Kennedy Alimentos Ltda EPP, J.M. 
Mercher Comercial Du Rei ME, R.F.L. Comercial Ltda EPP, Delta Pack Comercial Eireli EPP, Agnes 
Comercial Ltda ME, Braseiro Comercio e Serviços Ltda ME, M.G. de Oliveira Milhorato ME e C J M 
Utilidades Ltda ME arrematante dos itens elencados acima, onde na oportunidade os documentos foram 
repassados aos pregoantes para análise e assinatura dos mesmos, onde ao perguntar sobre dúvidas e 
questionamentos sobre a documentação apresentada nenhum dos presentes se manifestou.  
 
Na sequencia o pregoeiro suspendeu a sessão para análise da autenticidade dos documentos 
apresentados para assim, retomar a sessão em data a ser divulgada no sito eletrônico 
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao , no Diário Oficial dos Municípios, 
Diário Oficial do Estado do Espírito Santos e demais veículos oficiais. 

 
Com base ao decreto municipal n.º 896/2014, após fase de lances as empresas permaneceram com suas 
propostas conforme classificação final para todos os itens. 
 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro 
Oficial, Equipe de Apoio e licitantes presentes. 
 
 

 
 

___________________________________ 
LEÔNIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO  

PREGOEIRO OFICIAL 
 
 

ILSON JOSÉ JUNCA  
APOIO 

 
 

LUCIANA DA SILVA SCHIMAKURA 
APOIO 

  
 
 

VALÉRIO NASCIMENTO BOURGUIGON 
APOIO 

 
 
 

Campos e Gomes Ltda ME 
Licitante 

  
 
 

Nova Crist Eireli ME 
Licitante 

 
 

Distribuidora Santa Paula Ltda ME 
Licitante 

  
 

 

Holy Med Com. De Produtos Medicos Hosp. 
Eireli ME 
Licitante 

 

Kennedy Alimentos Ltda EPP 
Licitante  
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J.M. Mercher Comercial Du Rei ME 
Licitante 

 

Agroshow Agropecuaria Eireli ME 
Licitante  

 
 

 

R.F.L. Comercial Ltda EPP 
Licitante 

 

Delta Pack Comercial Eireli EPP 
Licitante  

 
 

Agnes Comercial Ltda ME 
Licitante 

 

Licitando Com. E Serviços Ltda ME 
Licitante  

 
 

Braseiro Comercio e Serviços Ltda ME 
Licitante 

 

M.G. de Oliveira Milhorato ME 
Licitante  

 
 

C J M Utilidades Ltda ME 
Licitante 

 

Distribuidora Centro Sul Eireli EPP 
Licitante  
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 ANEXO I  

(Renumerada sequencialmente) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E QUANTITATIVO GERAL 

 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. 

Min. Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

1 

Álcool etílico hidratado, liquido, límpido, para uso 
doméstico, com concentração hidroalcoólica de 70º 
INPM. Aplicação: limpeza doméstica em geral. Sem 
fragrância. O produto deverá estampar no rótulo a 
frase “produto notificado na ANVISA/MS”. Prazo de 
validade não inferior a 24 (vinte e quatro) meses a 
contar da data de entrega pelo fornecedor. Embalagem 
plástica de 1L deve atender a nbr 5991/97, tampa com 
lacre. Caixa contendo 12 litros. 

CX 29 586 R$ 96,59 R$ 56.601,74 

O Valor Total do Item é de R$56.601,74(Cinquenta e seis mil, seiscentos e um reais e setenta e quatro centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. 

Min. Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

2 

Álcool gel para mãos 70 % embalagem refil contendo 
800 ml, deverá constar a data da fabricação, a data de 
validade, o número do lote e o registro na Anvisa/ms; 
prazo de validade não inferior a 12  meses a contar da 
data de entrega 

UN 10 212 R$ 14,23 R$ 3.016,76 

O Valor Total do Item é de R$3.016,76(Três mil, dezesseis reais e setenta e seis centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. 

Min. Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

3 
Touca, tipo descartável, material plástico, aplicação 
cozinha industrial, características adicionais tamanho 
único – Atóxico; pacote com 100 unidades. 

PCT 15 300 R$ 11,57 R$ 3.471,00 

O Valor Total do Item é de R$3.471,00(três mil, quatrocentos e setenta e um reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. 

Min. Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

4 

Copo descartável para água capacidade 200ml, 
fabricado em poliestireno não tóxico e em 
conformidade com a NBR 14.865, cx contendo 25 pcte 
c/ 100 und cada. Validade mínima 12 meses 

CX 17 356 R$ 86,88 R$ 30.929,28 

O Valor Total do Item é de R$30.929,28(Trinta mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. 

Min. Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

5 
Garfo para refeição, em plástico descartável, 
transparente, comprimento mínima 16 cm, com 
variação de +/- 0,5 cm. Pacote com 50 unidades 

PCT 81 1.622 R$ 8,57 R$ 13.900,54 

O Valor Total do Item é de R$13.900,54(Treze mil, novecentos reais e cinquenta e quatro centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. 

Min. Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

6 
Prato, material plástico, aplicação refeição, 
características adicionais descartáveis, diâmetro 15, 
cor branca. Pacote com 1000 unidades. 

PCT 216 4.321 R$ 12,27 R$ 53.018,67 

O Valor Total do Item é de R$53.018,67(Cinquenta e três mil, dezoito reais e sessenta e sete centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 
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ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 

Quant. 
Min. Estimada 

Quant. Máx. 
Estimada 

Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total Estimado 

7 

Esponja para banho, medida aproximada de 
115x77x23mm, em espuma, formato retangular 
aplicação higiene pessoal, embalagem com 03 
unidades. 

PCT 10 200 R$ 6,49 R$ 1.298,00 

O Valor Total do Item é de R$1.298,00(hum mil, duzentos e noventa e oito reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. 

Min. Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

8 

Escova, tipo de lavar roupa, para limpeza, material 
corpo plástico resistente, material cerdas sintético, 
cor cerdas branca, cor do corpo cinza ou branca.          
VALIDADE INDETERMINADA. 

UN 28 574 R$ 4,93 R$ 2.829,82 

O Valor Total do Item é de R$2.829,82(Dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. 

Min. Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

9 

ESCOVA LIMPEZA GERAL, material corpo plástico, 
material cerdas náilon, características adicionais 
formato arredondado, aplicação vaso sanitário. 

UN 15 300 R$ 5,39 R$ 1.617,00 

O Valor Total do Item é de R$1.617,00(Um mil, seiscentos e dezessete reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. Quant. Min. 
Estimada 

Quant. Máx. 
Estimada 

Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total Estimado 

10 

Esponja, tipo de limpeza, dupla face, uma face em 
material de lã de aço, outra face em esponja densa, 
formato retangular anatômico, abrasiva, antibactérias, 
medidas aproximadas de 110x75x23mm, embalagem 
plástica com 03 unidades. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 
MESES, A PARTIR DA ENTREGA. 

PCT 182 3.656 R$ 3,19 R$ 11.662,64 

O Valor Total do Item é de R$11.662,64(Onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

11 

Esponja de limpeza, material lã de aço carbono, 
formato retangular, aplicação utensílios e limpeza em 
geral, características adicionais textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, comprimento mínimo 90 mm, 
largura mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g, 
embalagem plástica com no mínimo 8 und. VALIDADE: 
MÍNIMO DE 24 MESES, A PARTIR DA ENTREGA. 

PCT 176 3.532 R$ 2,02 R$ 7.134,64 

O Valor Total do Item é de R$7.134,64(Sete mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

12 

Flanela, material algodão, medidas aproximadas de: 
comprimento 40 cm, largura 30 cm, cor laranja, 
acabamento nas bordas, dupla face flanelada. 
validade:  indeterminada 

UN 54 1.085 R$ 2,42 R$ 2.625,70 

O Valor Total do Item é de R$2.625,70(Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

13 

Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, 
diâmetro 80 cm, capacidade 40 litros. Deve apresentar 
resistência compatível com o volume. Validade  de no 
mínimo 12 meses 

UN 9 188 R$ 33,37 R$ 6.273,56 
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 O Valor Total do Item é de R$6.273,56(seis mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

14 

Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, 
diâmetro 52 cm, capacidade   de 32 litros. Deve 
apresentar resistência compatível com a capacidade. 
Validade  de no mínimo 12 meses 

UN 9 183 R$ 48,57 R$ 8.888,31 

O Valor Total do Item é de R$8.888,31(oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

15 

Bacia, material plástico rígido, tamanho pequeno, 
diâmetro 30 cm, capacidade 18 litros. Deve apresentar 
resistência compatível com a capacidade. Validade de 
no mínimo 12 meses 

UN 9 189 R$ 31,90 R$ 6.029,10 

O Valor Total do Item é de R$6.029,10(Seis mil, vinte e nove reais e dez centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

16 

Balde plástico para limpeza, com alça de alta 
resistência, capacidade de 12 litros. Para limpeza 
doméstica. Corpo em polipropileno, formato cônico, 
com borda reforçada. Alça ergonômica e resistente. 
Deve apresentar resistência compatível com o volume 
a comportar e ao uso a que se destina. validade  de no 
mínimo 12 meses 

UN 24 288 R$ 9,46 R$ 2.724,48 

O Valor Total do Item é de R$2.724,48(Dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

17 

Balde plástico para limpeza, com alça de alta 
resistência, capacidade de aproximadamente 20 litros. 
Para limpeza doméstica. Corpo em polipropileno, 
formato cônico, com borda reforçada. Alça ergonômica 
e resistente. Deve apresentar resistência compatível 
com o volume a comportar e ao uso a que se destina. 
Validade de no mínimo 12 meses 

UN 10 214 R$ 15,41 R$ 3.297,74 

O Valor Total do Item é de R$3.297,74(Três mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

18 

Cesto de Lixo, material plástico, tipo telado, 
polipropileno, capacidade aproximada de 15 litros, 
cinza ou branco. Validade de no mínimo 12 meses. 

UN 16 332 R$ 12,87 R$ 4.272,84 

O Valor Total do Item é de R$4.272,84(Quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

19 

Cesto de Lixo, material plástico, tipo telado, 
polipropileno, capacidade aproximada de 9 litros, cinza 
ou branco. Validade de no mínimo 12 meses. 

UN 14 294 R$ 9,33 R$ 2.743,02 

O Valor Total do Item é de R$2.743,02(Dois mil, setecentos e quarenta e três reais e dois centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

20 
Cesto de plástico, material plástico, polipropileno, 
capacidade 60 L, tipo com tampa sobreposta, para 

UND 18 377 R$ 83,30 R$ 31.404,10 
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roupa suja, cinza ou branco. Validade de no mínimo 12 
meses. 

O Valor Total do Item é de R$31.404,10(Trinta e um mil, quatrocentos e quatro reais e dez centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

21 

Pá coletora de lixo, material coletor em plástico 
resistente, material cabo plástico resistente, 
comprimento de cabo 16 cm, comprimento 14 cm, 
largura 2m cm. 

UN. 9 181 R$ 15,53 R$ 2.810,93 

O Valor Total do Item é de R$2.810,93(dois mil, oitocentos e dez reais e noventa e três centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

22 

Pá para lixo resistente, tamanho aproximado 18x20cm, 
com cabo de madeira revestido plástico de 
aproximadamente 80cm. Validade de no mínimo 12 
meses. 

UN 11 225 R$ 18,50 R$ 4.162,50 

O Valor Total do Item é de R$4.162,50(Quatro mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

23 

Porta papel toalha, material plástico abs, cor 
cinza/branco, tipo uso suporte de toalha de papel, 
utilização na cozinha. Validade de no mínimo 12 meses. 

UN 10 209 R$ 47,83 R$ 9.996,47 

O Valor Total do Item é de R$9.996,47(Nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

24 

Porta toalha, material plástico abs., cor cinza/branco, 
tipo fixação em parede com bucha/parafuso, tipo uso 
toalha de papel, aplicação doméstico/banheiro, 
características adicionais para papel com 2 ou 3 
dobras, capacidade 1 rolo 20 cm x 200 m, fechadura 
segurança, larg.39 cm, alt. 46,5 e profund. 25 cm. 

UN 9 191 R$ 47,19 R$ 9.013,29 

O Valor Total do Item é de R$9.013,29(Nove mil, treze reais e vinte e nove centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

25 

Limpa vidro de 500 ml, com pulverizador, composto de 
laurel, éter, sulfato de sódio, éter glicólico, álcool e 
etoxilado, coadjuvante álcool etílico fragrância e água. 
Validade mínima 12 meses a partir da entrega 

FR 89 1.796 R$ 6,61 R$ 11.871,56 

O Valor Total do Item é de R$11.871,56(Onze mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

26 

Lustrador de móveis, composição ceras naturais, 
aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas, 
frasco com, no mínimo, 200ml. o produto deverá 
estampar no rótulo o nome do fabricante ou 
importador. Validade mínimo de  24 meses a partir da 
entrega. 

FR 63 1.274 R$ 5,99 R$ 7.631,26 

O Valor Total do Item é de R$7.631,26(Sete mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 
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27 

Limpador instantâneo multiuso, acondicionado em 
embalagem plástica tipo squeeze com 500ml, com 
tampa flip-top e bico pulverizador. Com tensoativo 
biodegradável. Para limpeza de superfícies em geral. O 
produto deverá constar como saneante notificado na 
ANVISA”, ação esperada: desengordurante, 
desincrustante e aromatizante. Deve apresentar bom 
rendimento e concentração de ativos compatível ao 
uso a que se destina, possuir aroma agradável, ser 
inócuo à pele, apresentando completa solubilidade em 
água. O produto deverá estampar no rótulo a frase 
“produto notificado na ANVISA”, data de fabricação e 
prazo de validade do produto. Prazo de validade não 
inferior a 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da 
entrega pelo fornecedor.  

FR 222 4.456 R$ 4,73 R$ 21.076,88 

O Valor Total do Item é de R$21.076,88(Vinte e um mil, setenta e seis reais oitenta e oito centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

28 

Desodorizador de ar, apresentação aerosol, aplicação 
aromatizador ambiental, características adicionais: 
ação neutralizante, informações adicionais: aromas 
lavanda, cheirinho de bebê, brisa e floral, embalagem 
de 400ml. o produto deverá estampar no rótulo o 
nome do fabricante ou importador,  
validade  mínimo de 24 meses a partir da data da 
entrega. 

UN 64 1.292 R$ 12,74 R$ 16.460,08 

O Valor Total do Item é de R$16.460,08(Dezesseis mil, quatrocentos e sessenta reais e oito centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

29 

Fósforo, palitos de madeira, pct com 10 caixinhas 
contendo mínimo 40 palitos cada, com selo do 
INMETRO.  

PCT 54 1.080 R$ 3,48 R$ 3.758,40 

O Valor Total do Item é de R$3.758,40(Três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

30 

Guardanapo de papel, material celulose, largura 22 cm, 
comprimento 22 cm, cor branca, tipo folhas duplas, 
branca e texturizada, pacote com 50 unidades. 
Validade mínimo de 12 meses. 

PCT 92 1.856 R$ 3,37 R$ 6.254,72 

O Valor Total do Item é de R$6.254,72(Seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

31 

Guardanapo de papel, material celulose, largura 33 cm, 
comprimento 33 cm, cor branca, tipo folhas duplas, 
branca e texturizada, pacote com 50 unidades. 
Validade mínimo de 12 meses. 

PCT 57 1.149 R$ 3,50 R$ 4.021,50 

O Valor Total do Item é de R$4.021,50(Quatro mil, vinte e um reais e cinquenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

32 

Toalha de papel, material papel, tipo folha dupla 
picotada, quantidade toalha 60, comprimento 22, 
largura 20. Informações adicionais: pacote contendo 
02 rolos. Composição 100% fibras celulósicas naturais. 
O produto deverá estampar na embalagem a descrição 

PCT 288 5.766 R$ 4,60 R$ 26.523,60 
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do produto, composição, quantidade. Validade mínimo 
de 12 meses. 

O Valor Total do Item é de R$26.523,60(Vinte e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

33 

Veneno para insetos, aerosol. Embalagem de 300ml. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
UNID.de identificação, procedência, número do lote, 
validade e número de registro no Ministério da Saúde. 

UNID. 2 50 R$ 12,38 R$ 619,00 

O Valor Total do Item é de R$619,00(seiscentos e dezenove reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

34 

Avental de segurança, confeccionado em tela sintética, 
trevira revestido de PVC, ambas as faces com ilhós e 
tiras para ajustes dos usuários, com as seguintes 
dimensões aproximadas: comprimento total 1.200 mm 
e largura 700 mm. Validade mínima 12 meses. 

UN 11 231 R$ 19,09 R$ 4.409,79 

O Valor Total do Item é de R$4.409,79(Quatro mil, quatrocentos e nove reais e setenta e nove centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

35 

Pano de chão, pano limpeza, material 100% algodão, 
características adicionais lavado e alvejado, aplicação 
limpeza geral, alta absorção, tamanho mínimo: 
50x80cm, com margem variável em 10% (para mais ou 
para menos). Não apresentar desfiamento nas bordas. 
O produto deverá vir com identificação do fabricante. 
Validade: indeterminada. 

UN 145 2.912 R$ 6,90 R$ 20.092,80 

O Valor Total do Item é de R$20.092,80(Vinte mil, noventa e dois reais e oitenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

36 

Pano de prato, material 100% algodão, comprimento 
67, largura 47, características adicionais: alvejada, com 
bainha - validade de no mínimo 12 meses. 

UN 147 2.944 R$ 5,83 R$ 17.163,52 

O Valor Total do Item é de R$17.163,52(Dezessete mil, cento s sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

37 

Pano para limpeza, tipo multiuso, com agente 
bactericida, 100% fibra de viscose e resina acrílica, 
medindo no mínimo 50x33cm, pacote com 05 
unidades. Validade indeterminada  

PCT 61 1.227 R$ 5,06 R$ 6.208,62 

O Valor Total do Item é de R$6.208,62(Seis mil, duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos). 
  
ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

38 

Saco de lixo p/ uso doméstico, de polietileno, com 
capacidade de 100 litros, medindo: 75x105cm, no 
mínimo, na cor preta, suportando até 20 quilos. Rolo 
contendo 100 unidades. Validade indeterminada. 

RL 100 1.998 R$ 50,25 R$ 100.399,50 

O Valor Total do Item é de R$100.399,50 (Cem mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)  
 
COTA RESERVADA PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 
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39 

Saco de lixo p/ uso doméstico, de polietileno, com 
capacidade de 100 litros, medindo: 75x105cm, no 
mínimo, na cor preta, suportando até 20 quilos. Rolo 
contendo 100 unidades. Validade indeterminada. 

RL 05 105 R$ 50,25 R$ 5.276,25 

O Valor Total do Item é de R$5.276,25 (Cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos)  
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

40 

Saco de lixo p/ uso doméstico, de polietileno, com 
capacidade de 30 litros, medindo: 75x105cm, no 
mínimo, na cor preta, suportando até 20 quilos. Rolo 
contendo 100 unidades. Validade indeterminada. 

RL 113 2.263 R$ 32,98 R$ 74.633,74 

O Valor Total do Item é de R$74.633,74(Setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

41 

Saco de lixo p/ uso doméstico, de polietileno, com 
capacidade de 50 litros, medindo: 75x105cm, no 
mínimo, na cor preta, suportando até 20 quilos. Rolo 
contendo 100 unidades. Validade indeterminada. 

RL 99 1.990 R$ 38,07 R$ 75.759,30 

O Valor Total do Item é de R$75.759,30(Setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

42 

Sacola Transparente, embalagem plástica, forma saco, 
largura 26 cm, altura 16 cm, material polietileno, 
espessura 16 mm, aplicação embalar carnes, 
defumados, embutidos, queijos, polpas, cor 
transparente, rolo com 500 unidades pequeno. 

RL 52 1.050 R$ 37,90 R$ 39.795,00 

O Valor Total do Item é de R$39.795,00(trinta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

43 

Sacola transparente, embalagem plástica, forma saco, 
largura 35 cm, altura 20 cm, material polietileno, 
espessura 14 mm, aplicação embalar carnes, 
defumados, embutidos, queijos, polpas, cor 
transparente, rolo com 500 unidades pequeno. 
Validade de no mínimo 12 meses 

RL 52 1.050 R$ 47,08 R$ 49.434,00 

O Valor Total do Item é de R$49.434,00(Quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais). 
 
ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

44 

Sacola transparente, embalagens plásticas, forma 
sacos, largura 48 cm, altura 24 cm, material polietileno, 
espessura 14mm, aplicação embalar carnes defumado 
embutidos/ queijos/polpas, cor transparente, rolo com 
500 unidades. Validade de no mínimo 12 meses 

RL 50 998 R$ 83,77 R$ 83.602,46 

O Valor Total do Item é de R$83.602,46 (Oitenta e três mil, seiscentos dois reais e quarenta e seis centavos). 
 
COTA RESERVADA PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

45 

Sacola transparente, embalagens plásticas, forma 
sacos, largura 48 cm, altura 24 cm, material polietileno, 
espessura 14mm, aplicação embalar carnes defumado 
embutidos/ queijos/polpas, cor transparente, rolo com 
500 unidades. Validade de no mínimo 12 meses 

RL 02 52 R$ 83,77 R$ 4.356,04 

O Valor Total do Item é de R$4.356,04 (Quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos). 
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 ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

46 

Água sanitária, composição química hipoclorito de 
sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia 
de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 
85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 
74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, 
embalagem plástica contendo 5 L. devendo ter registro 
na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a partir da 
entrega. 

UN 307 6.137 R$ 15,93 R$ 97.762,41 

O Valor Total do Item é de R$97.762,41 (Noventa e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos). 
 
COTA RESERVADA PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

47 

Água sanitária, composição química hipoclorito de 
sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia 
de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 
85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 
74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, 
embalagem plástica contendo 5 L. devendo ter registro 
na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a partir da 
entrega. 

UN 16 323 R$ 15,93 R$ 5.145,39 

O Valor Total do Item é de R$5.145,39 (Cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

48 

Cloro, aspecto físico líquido, cor âmbar, peso molecular 
35,453 g/mol, ponto fusão -100,98°c, ponto ebulição -
34,05°c, densidade 1,40 a 15°c, pressão vapor a 0° C, 
27,48 mmhg, solubilidade água 0,70% a 20° C, 
embalagem plástica resistente com 5 L. devendo ter 
registro na ANVISA/MS Validade mínima 12 meses a 
partir da entrega. 

UN 238 4.778 R$ 12,79 R$ 61.110,62 

O Valor Total do Item é de R$61.110,62(Sessenta e um mil, cento e dez reais e sessenta e dois centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

49 

Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, 
composição tensoativo catiônico, coadjuvante, 
aplicação amaciante artigos têxteis, características 
adicionais: líquido concentrado, solúvel água, base 
neutra, embalagem plástica com 2 L, - Validade mínima 
12 meses a partir da entrega. 

UN 38 770 R$ 8,79 R$ 6.768,30 

O Valor Total do Item é de R$6.768,30(Seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

50 

Desinfetante líquido de uso geral, acondicionado em 
embalagem plástica de 2 litros. Com tensoativo 
biodegradável. O produto deverá constar como 
saneante registrado na ANVISA, com registro válido 
dentro do prazo.  Essências admitidas, lavanda ou 
jasmim.  Usado para desinfecção e limpeza e 
desodorização de ambientes e superfícies. Ação 
esperada: apresentar bom rendimento e concentração 
de ativos compatível ao uso a que se destina, ser 
inócuo à pele, apresentando completa solubilidade em 

 
UN 

 
338 

 
6.764 

 
R$ 8,06 

 
R$ 54.517,84 
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água. Validade não inferior a  12meses a contar da data 
de entrega pelo fornecedor. 

O Valor Total do Item é de R$54.517,84(Cinquenta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

51 

Detergente líquido neutro, biodegradável, 
acondicionado em embalagem plástica de 500 ml, 
embalagem com tampa de pressão e bico dosador 
econômico. O produto deverá constar como saneante 
registrado, com registro válido (dentro do prazo), na 
“consulta a banco de dados da ANVISA, essências 
admitidas neutro (sem perfume), coco, maçã e limão. 
Aplicação lavagens de louças e utensílios de copa e 
cozinha, bem como limpeza de pisos e azulejos. Ação 
esperada: apresentar boa formação de espuma e bom 
rendimento, ser capaz de remover resíduos 
gordurosos, possuir aroma agradável, ser inócuo a 
pele, apresentando completa solubilidade em água. 
Data de fabricação e prazo de validade do produto 
presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo 
de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da 
data da entrega pelo fornecedor.  

FR 431 8.628 R$ 2,20 R$ 18.981,60 

O Valor Total do Item é de R$18.981,60(Dezoito mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).  
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

52 

Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo 
madeira plastificado, comprimento cerdas 16cm, 
características adicionais com cabo colado e cerdas 
presas com cinta metálica (virola de aço), com ponteira 
plástica para pendurar, comprimento mínimo do cabo 
100 cm, deve apresentar resistência adequada ao uso 
a que se destina, as cerdas não deverão se soltar com 
facilidade. Validade de no mínimo 12 meses. 

UN 43 870 R$ 12,63 R$ 10.988,10 

O Valor Total do Item é de R$10.988,10(Dez mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

53 

Escova limpeza geral, material corpo plástico, material 
cerdas polipropileno, características adicionais, 
aplicação vaso sanitário. Validade indeterminada. 

UN 2 50 R$ 7,63 R$ 381,50 

O Valor Total do Item é de R$381,50(Trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

54 

RODO BORRACHA 50 CM – base de alumínio, com duas 
borrachas; com a base medindo 50 centímetros; com 
cabo de alumínio, de 120 (cento e vinte) centímetros. 
Validade de no mínimo 12 meses. 

UN 10 200 R$ 18,12 R$ 3.624,00 

O Valor Total do Item é de R$3.624,00(Três mil, seiscentos e vinte e quatro reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

55 

Sabão de coco, em barra, composição básica sais + 
ácido graxo, tipo coco natural, características 
adicionais sem perfume, barras com peso de 200 g, 
formato retangular, cor branca, pacote com 05 barras; 
registro ou notificação na Anvisa/Ministério da Saúde. 
Validade mínima de 24 meses a partir da entrega. 

PCT 42 853 R$ 12,13 R$ 10.346,89 
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 O Valor Total do Item é de R$10.346,89(Dez mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

56 

Sabão, em barra, composição básica sais + ácido graxo, 
tipo com alvejante, tipo neutro, características 
adicionais sem perfume, barra com 200 g, formato 
retangular, cor branca, registro ou notificação na 
Anvisa/Ministério da Saúde; pacote com 05 barras.  
Validade mínima de 24 meses a partir da entrega. 

PCT 32 641 R$ 7,29 R$ 4.672,89 

O Valor Total do Item é de R$4.672,89(Quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

57 

Sabão em pó de 1ª qualidade, biodegradável, 
acondicionado em caixa de papelão com 500g, com 
tampa de fácil fechamento produto deverá estampar 
no rótulo a frase produto notificado na ANVISA; 
composição química, número de lote, data de 
fabricação e prazo de validade do produto presentes 
no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de 
validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da 
data da entrega pelo fornecedor. 

CX 170 3.414 R$ 6,77 R$ 23.112,78 

O Valor Total do Item é de R$23.112,78(Vinte e três mil, cento e doze reais e setenta e oito centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

58 

Sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso 
cremoso, aplicação saboneteira para sabonete líquido, 
características adicionais, aroma suave; registro ou 
notificação na Anvisa/Ministério da Saúde; embalagem 
individual contendo 1L. validade: mínimo de 12 meses, 
a partir da entrega. 

LT 118 2.367 R$ 10,79 R$ 25.539,93 

O Valor Total do Item é de R$25.539.93(vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

59 

Luvas de látex natural, descartáveis, para 
procedimento, não estéril, ambidestra, levemente 
pulverizada em pó biodegradável, tamanho grande, 
comprimento 24 cm; caixa com 100 un, com registro na 
ANVISA. 

CX 5 100 R$ 30,51 R$ 3.051,00 

O Valor Total do Item é de R$3.051,00(Três mil, cinquenta e um reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

60 

Luvas de látex natural, descartáveis, para 
procedimento, não estéril, ambidestra, levemente 
pulverizada em pó biodegradável, tamanho médio, 
comprimento 24 cm, caixa com 100 un, com registro na 
ANVISA. 

CX 5 100 R$ 29,81 R$ 2.981,00 

O Valor Total do Item é de R$2.981,00(dois mil, novecentos e oitenta e um reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

61 

Luvas de látex natural, descartáveis, para 
procedimento, não estéril, ambidestra, levemente 
pulverizada em pó biodegradável, tamanho pequeno, 

CX 5 100 R$ 29,81 R$ 2.981,00 
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comprimento 24 cm caixa com 100 un, com registro na 
ANVISA. 

O Valor Total do Item é de R$2.981,00(dois mil, novecentos e oitenta e um reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

62 

Rodo, material cabo madeira, material suporte 
madeira, comprimento suporte 35 cm, quantidade 
borrachas 2 un, características adicionais cabo 
aproximadamente1,50 m, com rosca, espessura 
borracha 2 mm, altura borracha 2,5 cm – Validade 
mínima 6 meses. 

UN 10 200 R$ 10,99 R$ 2.198,00 

O Valor Total do Item é de R$2.198,00(dois mil, centos e noventa e oito reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

63 

Copo de Café, tipo descartável, material poliestireno, 
capacidade 50 ml, cor branca, leitoso, alta resistência, 
pacote com 100 unidades. 

PCT 260 5.218 R$ 2,83 R$ 14.766,94 

O Valor Total do Item é de R$14.766,94(Quatorze mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

 64 

Cumbuca, aplicação caldos, tamanho médio, 
características adicionais: descartável, cor branca, 
pacote 100 unidades. 

PCT 55 1.117 R$ 9,31 R$ 10.399,27 

O Valor Total do Item é de R$10.399,27(dez mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

65 

Colher descartável, material plástico, cor incolor, 
aplicação sobremesa, pacote com no mínimo 100 
unidades. 

PCT 55 1.118 R$ 5,80 R$ 6.484,40 

O Valor Total do Item é de R$6.484,40(seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

66 
Pregador de roupa, material em madeira, pacote com 
mínimo de 10unid. 

PCT 13 262 R$ 3,60 R$ 943,20 

O Valor Total do Item é de R$943,20(novecentos e quarenta e três e vinte centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

67 
Corda de Varal, material nylon, tipo torcida (3 pernas), 
diâmetro ½, cor branca, rolo com 10 m. 

ROLO 9 180 R$ 4,13 R$ 743,40 

O Valor Total do Item é de R$743,40(setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

68 

Palha de aço, material aço carbono, abrasividade alta, 
aplicação limpeza em geral, 7pacote plástico contendo 
8 unidades. 

PCT 410 821 R$ 3,70 R$ 3.037,70 

O Valor Total do Item é de R$3.037,70(três mil, trinta e sete reais e setenta centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 
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69 
Cesto de Lixo, material inox, tipo fechado com tampa, 
capacidade aproximada de 15 litros. 

UNID 12 252 R$ 75,30 R$ 18.975,60 

O Valor Total do Item é de R$18.975,60(dezoito mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

70 
Suporte para sabonete líquido, em material plástico 
resistente, p/ embalagem de 1L. 

UNID 4 85 R$ 48,30 R$ 4.105,50 

O Valor Total do Item é de R$4.105,50(quatro mil, cento e cinco reais e cinquenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

71 

Lenço umedecido, não tecido, com dimensões 
15x13cm, na cor branca, fragrância suave. A 
embalagem deverá conter: identificação do produto, 
composição do produto, marca do fabricante, datas de 
fabricação e de validade, com registro no ministério da 
saúde. 

CX 5 100 R$ 16,49 R$ 1.649,00 

O Valor Total do Item é de R$1.649,00(Um mil, seiscentos e quarenta e nove reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

72 

Lixa para unhas, confeccionada em madeira e revestida 
com papel com grãos de quartzo abrasivo e adesivo 
anti-mofo PVA, com dois tipos de grana: grossa para 
desbaste e fina para acabamento, medindo 16,5cm de 
comprimento, 1cm de Largura e 1mm de espessura. 

UNID. 25 500 R$ 4,83 R$ 2.415,00 

O Valor Total do Item é de R$2.415,00(Dois mil, quatrocentos e quinze reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

73 
Coador para café, material flanela, com cabo de 
madeira, tamanho G. 

UNID 5 119 R$ 14,53 R$ 1.729,07 

O Valor Total do Item é de R$1.729,07(Hum mil, setecentos e vinte e nove reais e sete centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

74 
Coador para café, material flanela, tamanho 18 x 15, 
sem cabo, tamanho nº 3. 

UNID 3 61 R$ 14,20 R$ 866,20 

O Valor Total do Item é de R$866,20(oitocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

75 

Vassoura, tipo sanitária, material cerdas 
plástico/polipropileno, material cabo plástico, com 
reservatório. 

UNID 12 255 R$ 9,60 R$ 2.448,00 

O Valor Total do Item é de R$2.448,00(dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

76 

Saponáceo, tipo sapólio, composição linear 
alquibenzeno, sulfonato de sódio, aplicação limpeza 
pisos, paredes e louças, características adicionais 
embalagem com tampa abre-fecha, frasco plástico 
com 300g. 

FR 9 192 R$ 7,70 R$ 1.478,40 

O Valor Total do Item é de R$1.478,40(hum mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 
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ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 

Quant. Min. 
Estimada 

Quant. Máx. 
Estimada 

Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total Estimado 

77 

Soda cáustica, aspecto físico líquido incolor, pureza 48 
a 50 per, densidade a 20° célsius 1,5050 a 1,5250 
g/cm3, aplicação produtos químicos, frasco com 400 g. 

FR 3 64 R$ 11,62 R$ 743,68 

O Valor Total do Item é de R$743,68(setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

78 

Pedra Sanitária, tipo desodorizador sanitário, 
composição paradicloro benzeno, essência e corante, 
peso liquido 35g, aspecto físico tablete sólido, 
características adicionais suporte plástico para vaso 
sanitário, essência de lavanda, caixa com uma unidade. 

CX 45 914 R$ 3,17 R$ 2.897,38 

O Valor Total do Item é de R$2.897,38(dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

79 

Cumbuca de isopor, aplicação para caldos, de 360ml, 
características adicionais: descartável, cor branca, 
pacote com 25 unidades. 

PCT 243 4.868 R$ 6,22 R$ 30.278,96 

O Valor Total do Item é de R$30.278,96(trinta mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

80 

Colher descartável, material plástico, cor incolor, 
aplicação sobremesa, pacote com no mínimo 100 
unidades. 

PCT 60 1.218 R$ 7,63 R$ 9.293,34 

O Valor Total do Item é de R$9.293,34(nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

81 

Cesto de lixo, material inox, tipo fechado com tampa, 
capacidade aproximada de 15 litros, com pedal e balde 
removível. 

UNID 12 252 R$ 139,50 R$ 35.154,00 

O Valor Total do Item é de R$35.154,00(trinta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

82 
Filtro de papel, tipo coador descartável café, tamanho 
102, caixa com 30 unidades. 

CX 8 170 R$ 4,48 R$ 761,60 

O Valor Total do Item é de R$761,60(setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

83 
Filtro de papel, tipo coador descartável café, tamanho 
103, caixa com 30 unidades. 

CX 20 413 R$ 5,10 R$ 2.106,30 

O Valor Total do Item é de R$2.106,30(dois mil, cento e seis reais e trinta centavos). 
 
ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

84 

Papel higiênico, material celulose virgem, 
comprimento 60m, largura 10 cm, tipo picotado, folhas 
duplas, cor branca, características adicionais 
extramacio, não reciclável, primeira qualidade, fardo 
com 64 rolos contendo pacotes individuais de 04 rolos. 

UNID 62 1.235 R$ 129,07 R$ 159.401,45 

O Valor Total do Item é de R$159.401,45 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos). 
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 COTA RESERVADA PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

85 

Papel higiênico, material celulose virgem, 
comprimento 60m, largura 10 cm, tipo picotado, folhas 
duplas, cor branca, características adicionais 
extramacio, não reciclável, primeira qualidade, fardo 
com 64 rolos contendo pacotes individuais de 04 rolos. 

UNID 3 65 R$ 129,07 R$ 8.389,55 

O Valor Total do Item é de R$8.389,55 (Oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

86 

Aparelho de barbear, descartável. Embalagem com 24 
unidades. Produto com identificação do fabricante, 
com registro no ministério da saúde. 

UNID. 15 300 R$ 64,83 R$ 19.449,00 

O Valor Total do Item é de R$19.449,00(dezenove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

87 
Papel toalha em bobina 20cm x 100mts, na cor branca. 
Caixa com 4 rolos. 

CX 1 36 R$ 21,63 R$ 778,68 

O Valor Total do Item é de R$778,68(setecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

88 

Papel toalha branco, tipo interfolhas dupla, para as 
mãos, 100% celulose, 20 x21 cm. Pacote com 1000 
folhas, produto compatível com suporte de papel 
toalha para as mãos. 

PCT 1 20 R$ 12,80 R$ 256,00 

O Valor Total do Item é de R$256,00(duzentos e cinquenta e seis reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

89 

Removedor de gordura, limpador de impurezas, 
composição básica linear alquibenzeno sulfonato de 
sódio, aspecto físico liquido, aplicação remover 
gorduras e poeiras de cozinhas/banheiros, 
características adicionais embalagem com tampa e 
bico econômico, frasco com 500 ml, com selo da 
ANVISA. 

UNID 5 100 R$ 5,65 R$ 565,00 

O Valor Total do Item é de R$565,00(quinhentos e sessenta e cinco reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

90 

Absorvente com abas, pacote com 8 unidades, 
absorção em segundos, o sistema centro azul aliado as 
redes de canais absorvem o fluxo rapidamente e 
distribuem por todo o absorvente e vedando-o com 
cápsulas de gel ajudam no controle de odores, com 
selo do inmetro. 

PCT 7 150 R$ 5,64 R$ 846,00 

O Valor Total do Item é de R$846,00(oitocentos e quarenta e seis reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

91 

Sabonete suave (ph entre 5,5 a 8,5). Glicerinado, com 
peso de 90g. Embalado individualmente, registro no 
Ministério da Saúde e prazo de validade no mesmo. 

UNID 45 900 R$ 1,73 R$ 1.557,00 

O Valor Total do Item é de R$1.557,00(um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais). 
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 ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

92 

Creme de pentear infantil, frasco no mínimo de 200ml, 
fragrância suave, cabelos normais, deverá constar no 
rotulo: data de fabricação e validade, registro na 
Anvisa. 

UNID 22 450 R$ 13,27 R$ 5.971,50 

O Valor Total do Item é de R$5.971,50(cinco mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). 
 
ITEM RESERVADO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

93 

Shampoo infantil: de primeira qualidade, neutro, para 
todos os tipos de cabelos, frasco contendo entre 350 a 
400ml, com registro na Anvisa. 

UNID 37 750 R$ 12,83 R$ 9.622,50 

O Valor Total do Item é de R$9.622,50(nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

94 

Condicionador Infantil, fragrância suave, cabelos 
normais, frasco com no mínimo 200 ml, formula 
testada dermatologicamente e oftalmologicamente. 
Deverá contar no rotulo: data de fabricação e validade. 
Registro na Anvisa. 

UNID 37 750 R$ 10,33 R$ 7.747,50 

O Valor Total do Item é de R$7.747,50(sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

95 

Haste flexível, com ponta de algodão, compacta nas 
extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 
8cm. Caixa com 75 unidades. 

CX 22 450 R$ 4,04 R$ 1.818,00 

O Valor Total do Item é de R$1.818,00 (um mil, oitocentos e dezoito reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

96 

Hidratante corporal, com hidratação prolongada, pele 
sedosa e perfumada, Ingrediente: emolentes e 
umectantes que hidrata a pele sem deixar oleosa. 
Fragrância suave. Mínimo 200ml. 

UNID 30 600 R$ 7,46 R$ 4.476,00 

O Valor Total do Item é de R$4.476,00(quatro mil, quatrocentos e setenta e seis centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

97 

Fio dental 100 metros, para remoção de placa 
bacteriana interproximal, confeccionado em nylon 
resistente, com aromatizante, lubrificado com cera 
natural, livre de impurezas. Embalagem com cortador 
metálico em aço inoxidável, que corte do fio sem 
desfia-lo. Embalado em estojo individual de 
polipropileno, com 100 metros trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, número de 
lote, validade e número de registro no ministério da 
saúde. 

UNID 15 300 R$ 4,13 R$ 1.239,00 

O Valor Total do Item é de R$1.239,00(um mil, duzentos e trinta e nove reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

98 

Escova dental infantil com formato anatômico, 
confeccionada em material atóxico, com cabo em 
polipropileno, medindo entre 1,0 e 1,3 cm de largura e 

UNID 40 800 R$ 5,22 R$ 4.176,00 
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9,0 a 14,5 cm de comprimento. Cerdas macias em 
nylon na cor natural, medindo 0,14 a 0,25 mm de 
diâmetro, dispostas em três fileiras, retas, com pontas 
arredondadas, corte uniforme e 1,0 a 1,3 cm de altura, 
contendo no mínimo 60 cerdas por tufo. A área de 
inserção das cerdas deverá medir de 2,2 a 2,5 cm de 
comprimento, com aproximadamente 8 mm de largura 
com cantos arredondados e conter 27 a 30 tufos. 
Embalada individualmente  conforme praxe do 
fabricante trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência e apresentar selo de 
aprovação da Associação Brasileira de Odontologia 
(A.B.O.). 

O Valor Total do Item é de R$4.176,00(quatro mil, cento e setenta e seis reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

99 

Creme dental com flúor contendo 900 a 1500 ppm de 
flúor disponível, estável e reativo, que não escorra para 
fora da embalagem e não endureça na ponta do tubo. 
Embalagem em tubos ou bisnagas com 90 gramas, 
providos de tampa plástica que permita o controle de 
escape do produto e com vedação perfeita, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, validade, número de registro no 
Ministério da Saúde e selo de aprovação da  A.B. O. 

TUBO 50 1000 R$ 3,40 R$ 3.400,00 

O Valor Total do Item é de R$3.400,00(três mil, quatrocentos reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

100 

Acetona, aspecto físico líquido. Aplicação removedor 
de esmalte. Frasco com 500ml. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

UNID 5 100 R$ 9,93 R$ 993,00 

O Valor Total do Item é de R$993,00(novecentos e noventa e três reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

101 

Algodão hidrófilo 50g, em camadas contínuas em 
forma de rolo (manta), provido 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. 

UNID 10 200 R$ 2,09 R$ 418,00 

O Valor Total do Item é de R$418,00(quatrocentos e dezoito reais). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

102 

Algodão hidrófilo 500g, em camadas contínuas em 
forma de rolo (manta), provido 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. 

UNID 5 100 R$ 22,32 R$ 2.232,00 

O Valor Total do Item é de R$2.232,00(dois mil, duzentos e trinta e dois reais) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 
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ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 

Quant. Min. 
Estimada 

Quant. Máx. 
Estimada 

Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total Estimado 

103 desodorante rolon sem perfume, 50ml UNID 7 150 R$ 7,13 R$ 1.069,50 

O Valor Total do Item é de R$1.069,50(um mil, sessenta e nove reais e cinquenta centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

104 desodorante spray com perfume, masculino, 90ml UNID 4 80 R$ 3,99 R$ 319,20 

O Valor Total do Item é de R$319,20(trezentos e dezenove reais e vinte centavos). 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. 
Quant. Min. 

Estimada 
Quant. Máx. 

Estimada 
Valor Unitário 

Estimado 
Valor Total Estimado 

105 desodorante spray com perfume, feminino, 90ml UNID 5 100 R$ 3,82 R$ 382,00 

O Valor Total do Item é de R$382,00(trezentos e oitenta e dois reais) 
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