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TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA N. 068/2017 
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CBMGO.

 
1. DO OBJETO
1.1. Este processo tem por objetivo a aquisição de materiais de limpeza, mediante exigências, especificações e condições estabelecidas abaixo.
 
2. JUSTIFICATIVA
2.1. O presente termo destina-se a aquisição de materiais de limpeza, tendo em vista a necessidade da utilização deste material nas OBMs do CBMGO em 2018, conforme Parte 011/2017
Almox/CAL.
 
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS
3.1. Os valores, Quantidades e as Epecificações detalhadas do objeto deste instrumento encontra-se no ENCARTE 1.
 
3.2. A despeito do critério de julgamento ser o MENOR PREÇO POR LOTE, deve-se respeitar os valores unitários máximos previstos para cada item componente dos respectivos lotes.
 
3.3. Das Amostras:
3.3.1. No prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, o detentor da melhor proposta do certame, a critério do CONTRATANTE, deverá apresentar 01 (uma) amostra
do produto/equipamento descrito na proposta, para avaliação básica e inspeção visual, bem como a conferência de exigências normativas pertinentes a cada produto/equipamento, conforme
especificações deste instrumento.
I. A convocação para apresentação da amostra será feita, via e-mail, pelo Departamento de Recebimento de Materiais e Gestão de Contrato, DERC/CAL – CBMGO – Telefones: 62-3201-6389,
que informará data, horário e local de entrega da amostra.
II. Não será aceito, em hipótese nenhuma, adiamento ou prorrogação do prazo para entrega da amostra.
3.3.2. A amostra deverá ser entregue em embalagem individual e identificada com nome da empresa, n° do Pregão, nº do item e nº do lote, para fins de verificação e registro de amostra padrão,
a qual ficará arquivada no DERC/CAL como contra-amostra para efeito de comparação de qualidade e padrão.
3.3.3. A amostra será analisada pela equipe técnica do DERC/CAL e a adjudicação do item ficará condicionada à aprovação da mesma.



I. Em caso de dúvida na análise da amostra, a equipe técnica reserva o direito de solicitar os ensaios comprobatórios em laboratórios, reconhecidos pelo INMETRO, seguindo as especificações e
normas exigidas neste instrumento para atestar a qualidade dos produtos/equipamentos.
3.3.4. A não apresentação da amostra ou em desacordo com as especificações exigidas implicará na desclassificação da empresa.
I. A amostra rejeitada será devolvida à empresa em até 05 (cinco) dias, contados a partir da data de homologação do certame. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES
4.1. CONTRATANTE
4.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido.
4.1.2. Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar insuficientes, inadequados ou em
desconformidade com o solicitado.
4.1.3. Disponibilizar todas as informações e os meios necessários para que ocorra o fiel cumprimento das disposições existentes;
4.1.4. Autoriza os serviços e emitir os documentos específicos para tal.
4.1.5. Exercer a fiscalização da execução do objeto por servidores especialmente designados, na forma prevista pela Lei n. 8666/93.
 4.2. CONTRATADA
4.2.1. A Licitante vencedora se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital.
4.2.2. Será de responsabilidade da vencedora todas as despesas que incidam ou venham a incidir diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado, e ainda aquelas relativas aos tributos
fiscais, trabalhistas e sociais.
4.2.3. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na contratação.
4.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento.
4.2.5. Executar o objeto no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, conforme ENCARTE 2, contados da publicação do contrato no Diário Oficial do Estado.
4.2.6. Responder perante a Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento ou por erro relativo à
execução. 
4.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erro na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesa para o contratante; 
4.2.8. Responsabilizar-se integralmente pelos objetos contratados, nos termos da legislação vigente;
4.2.9. Prestar quaisquer informações à Contratante, quando solicitada.
 
5. DA GARANTIA
5.1. Os produtos deste Termo de Referência deverão possuir a Garantia Legal contra defeitos de fabricação, sem prejuízo a garantia expedida pelo fabricante.
5.2. Os objetos deste Termo de Referência deverão ser novos, de primeiro uso, não sendo, em hipótese alguma, permitida a oferta de produtos resultantes de processo de recondicionamento e/ou
remanufaturamento.
5.3. Os objetos a serem entregues deverão ser fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.
 
6. EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. A licitante vencedora deverá entrar em contato com o Departamento de Recebimento e Gestão de Contratos - DERC/CAL pelo telefone (62)3201-6389, após a publicação do contrato em
Diário Oficial do Estado   para marcar a data, horário em que se fará a entrega dos materiais que se dará na sede do Comando de Apoio Logístico situado na Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao



10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO, CEP 74425-535,.
6.2.1. A entrega obedecerá o previsto no ENCARTE 2 deste Termo de Referência, e será bimestral.
6.4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou
parcial. 
6.5. O recebimento por parte da Contratante observará o estabelecido abaixo:
6.5.1. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
entregue, de acordo com a especificação constante deste Termo de Referência e a proposta da empresa vencedora.
6.5.2. Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do recebimento provisório, após verificação da qualidade
(adequação às especificações técnicas, constantes deste anexo), da quantidade e da garantia do material, e após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.
6.6. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo dos produtos;
6.6. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar constatado ter a licitante cumprido suas obrigações e estar o objeto em condições de
recebimento. 
6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
6.8. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, materiais fornecidos em desacordo com o contrato.
6.9. Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeito que impossibilite seu uso, o mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de até 2 (dois) dias corridos, a partir da
data da comunicação feita pelo gestor do contrato.
6.10. O recebimento definitivo do objeto, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelo CBM-GO, nos
termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
6.11. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante justificativa apresentada pela contratada e consequente aceite pela contratante.
6.12. O Frete e o trabalho de descarregar o material nas dependências do Contratante estão inclusos no valor do objeto;
6.13. As empresas participantes do certame que necessitarem de maiores esclarecimentos a respeito do objeto poderão entrar em contato com o Departamento de Especificações e Orçamentos
DECOR/CAL pelos telefones  (62) 3201-6387.
 
7. DO CONTRATO
7.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses e sua gestão ficará a cargo de um representante da Administração especialmente designado pela Contratante, em atendimento ao art. 67 da lei
8.666/93;
 
8. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREҪOS
8.1. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os seguintes documentos, sob pena de desclassificação. 
8.1.1 A empresa deverá fornecer junto com a proposta, catálogos, fichas técnicas ou folhetos que comprovem o atendimento das especificações contidas no descritivo técnico do produto
informando a marca.
 
9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s).
9.2. O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.



9.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, exclusivamente, em Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Poder
Executivo Estadual (Caixa Econômica Federal), em atenção ao disposto no art. 4º da Lei estadual n. 18.364, de 10 de janeiro de 2014. 
 
 
 
 

Goiânia, 08 de outubro de 2018.

 
 
 

Frederico Magalhães Guerra – 1º Ten QOC BM
Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos – DECOR

 
 
 

ENCARTE 1

VALORES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS

 

ESPECIFICAÇÃO DO LOTE 01 - DISPUTA GERAL - COTA PRINCIPAL

ITEM PRODUTO QUANTIDADE DESCRIÇÃO Valor Unitário Valor total

01 Água sanitária 2000 unidades

Água sanitária composta de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água, teor
de cloro ativo: 2,00 % a 2,5 % p/p, com ação alvejante, desinfetante e bactericida,
com embalagem plástica de 1000 ml, com rótulo constando o registro do ministério da saúde,
químico responsável, data de validade, composição e informações do fabricante. Deverão ser
entregues acondicionadas em caixas de papelão contendo 12 unidades cada caixa. A caixa de
papelão deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade e
quantidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega. Marcas de referência: Ipê, Super Cândida, Suprema, Q-Boa ou produto similar.

R$ 3,14 R$ 6.280,00

02 Álcool etílico
hidratado

1500 unidades Álcool etílico 70%, uso hospitalar para desinfecção de artigos semicriticos. Acondicionado
em embalagem plástica com 1000 ml de capacidade, com rótulo constando o registro do
Ministério da saúde. Deverão ser entregues acondicionadas em caixas de papelão. A caixa de
papelão deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade e
quantidade. Deverão ser entregues acondicionadas em caixa contendo 12 unidades cada caixa. O

R$ 10,84 R$ 16.260,00



produto deverá apresentar validade mínima de 36 meses a partir da data de entrega. Marcas
de referência: Archote, J. Feres, Coperalcool ou produto similar.

03 Álcool etílico em
gel 1500 unidades

Álcool etílico 70% em gel, não aromatizado, indicado para ação bactericida e anti-séptico para as
mãos, límpido, transparente e isento de resíduos. Acondicionado em embalagem plástica, c/
válvula tipo pump c/ bico dosador e c/ dispositivo anti-entupimento e vazamento, embalagem
plástica com 500 mlde capacidade, com rótulo constando o registro do ministério da saúde.
Deverão ser entregues acondicionados em caixas de papelão. A caixa de papelão deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade e quantidade. Deverão ser
entregues acondicionadas em caixa contendo 12 a 24 unidades cada caixa. . O produto deverá
apresentar validade mínima de 36 meses a partir da data de entrega. Marcas de referência:
Archote, J. Feres, Coperalcool ou produto similar.

R$ 10,63 R$ 15.945,00

04 Avental de PVC 60 unidades

Avental de segurança confeccionado em PVC impermeável na cor branca, com forro de poliéster
ou em trevira, com tiras soldadas eletronicamente ou por tecnologia superior, sendo uma no
pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento. Medidas aproximadas de:
comprimento de 1,20m e largura 0,70 m. Marcas de referência: Maicol, PROT-CAP ou produto
similar.

R$ 40,00 R$ 2.400,00

05 Balde de plástico
10L 200 unidades

Balde plástico, em polietileno de alta densidade, resistente a impacto, paredes e fundo reforçados,
Alça em aço zincado, capacidade 10 litros. O produto deverá ter etiqueta com a identificação,
marca do fabricante e capacidade. Marcas de referência: ARQPLAT, TOYPLAST, IPC ou
produto similar.

R$ 8,56 R$ 1.712,00

06 Borrifador 500
ml 200 unidades Borrifador com gatilho, com bico ajustável, confeccionado em PVC resistente, transparente

com capacidade para 500ml. Marca de referência: Guarany ou produto similar. R$ 11,71 R$ 2.342,00

07 Bota de PVC -
Cano Longo (par) 100 pares

Calçado de segurança - tipo bota, cano longo; em pvc; na cor preta; entressola de borracha; sem
biqueira; alma de borracha; solado em poliuretano monodensidade, antiderrapante; palmilha
lavável, antibacteriana, antimicrobiana; sem cadarço; sem gravação; tamanho: 45 pares tamanho
40 / 10 pares tamanho 38 / 45 pares tamanho 42. Complemento: com certificado de aprovação do
Ministério do Trabalho e Emprego, conforme normas ABNT NBR ISO. Marca de referência:
Bracol ou produto similar..

R$ 55,15 R$ 5.515,00

08 Cera automotiva 1000 unidades

Cera automotiva Composição: Cera microcristalina; Cera de carnaúba; Parafina; Silicone; Corante;
Alcalinizante; Antioxidante; Espessante; Abrasivo; Emulsificantes; Água; Fragrância;
Isotiazolinona; Incolor; Peso líquido: 200g. Embalagem: Lata. Aspecto Físico: pasta. Normas
técnicas: Registro no ministério da Saúde. Unidade de Fornecimento: lata de 200 g. Marcas de
referência: Grand Prix, Carnu, 3M ou produto similar.

R$ 22,56 R$ 22.560,00

09 Cesto de Lixo 15
litros 200 unidades Cesto para lixo em polipropileno de alta resistência com tampa e pedal. Deverá ser na cor branca

ou preta, capacidade de 15 litros. O pedal deverá ser robusto e resistente que permite abrir e fechar
a tampa sem usar as mãos. A tampa deverá acomodar-se perfeitamente ao coletor, evitando a
dispersão de odores e a contaminação por insetos. A dobradiça permite abertura total da tampa,
facilitando o depósito e a retirada do lixo.  A superfície do cesto de lixo deverá ser lisa, não reter
sujeira ou germes, facilitando a limpeza e a desinfecção. A base deverá proporcionar boa
estabilidade, mesmo em superfícies não planas. Marcas de referência: Plasútil, Santana ou
produto similar.

R$ 20,95 R$ 4.190,00



10 Cesto de Lixo
100 litros 100 unidades

Cesto para lixo em polipropileno de alta resistência com tampa e pedal. Deverá ser na cor branca
ou preta, capacidade de 100 litros. O pedal deverá ser robusto e resistente que permite abrir e
fechar a tampa sem usar as mãos. A tampa deverá acomodar-se perfeitamente ao coletor, evitando
a dispersão de odores e a contaminação por insetos. A dobradiça permite abertura total da tampa,
facilitando o depósito e a retirada do lixo.  A superfície do cesto de lixo deverá ser lisa, não reter
sujeira ou germes, facilitando a limpeza e a desinfecção. A base deverá proporcionar boa
estabilidade, mesmo em superfícies não planas. Marcas de referência: Bralimpia, Tramontina (T-
Force) ou produto similar.

R$ 178,33 R$ 17.833,00

11 Copo descartável
- 200 ml 4000 pacotes

Copo descartável confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida com capacidade
mínima de 180 ml e máxima de 200 ml, medindo aproximadamente 7 cm de diâmetro na boca, 4,5
cm de diâmetro no fundo e 8 cm de altura, para acondicionar bebidas quentes ou frias, temperatura
máxima de uso até 100°C. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos,
bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade
interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de
forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação
de material para reciclagem. Acondicionado em pacote com 100 unidades., de forma a garantir a
higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência e quantidade. Deverá atender as condições gerais da NBR 14865 e
NBR 13230 da ABNT. Marcas de referência: Copaza, Copobrás, Minaplast, Zanatta ou produto
similar.

R$ 3,95 R$ 15.800,00

12 Copo descartável
- 50 ml 3000 pacotes

Copo descartável confeccionado com resina termoplástica branca ou translúcida (poliestireno
atóxico), com capacidade de 50 ml, para acondicionar bebidas quentes ou frias, temperatura
máxima de uso até 100°C, medindo aproximadamente 0,5 cm de diâmetro na boca, 0,3 cm de
diâmetro no fundo e 0,4 cm de altura, pacote com 100 unidades. Os copos devem ser
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer
gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado
conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.
Deverá atender as condições gerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Marcas de referência:
Copaza, Copobrás, Minaplast, Zanatta ou produto similar.

R$ 3,40 R$ 10.200,00

13 Desengripante
Spray 200 unidades

Desengripante e lubrificante em aerosol com as seguintes características: - Com o bico inteligente
Flex Top; - Componentes: Óleo básico de Petróleo, Hidrocarboneto Alifático, Butano e Propano. -
Aspecto: líquido premido, Cor: levemente amarelado Odor: característico pH: N.A. Ponto de
fusão: N/A Ponto de ebulição: N/A Ponto de Fulgor: -60¨C Solubilidade em água: Insolúvel.
Embalagem: Lata de 300 ml, mínimo 200g fornecido em caixas de papelão, contendo 12
unidades. Produto de referência: WD 40 ou produto similar.

R$ 32,20 R$ 6.440,00

14 Desinfetante 400 unidades

Desinfetante concentrado eucalipto, floral ou lavanda, para lavagem geral de superfícies, banheiros
e utensílios. Teor de ativos: 25% diluição máxima: 1/200. Anti -séptico, germicida e bactericida,
aspecto físico: líquido. O produto deve ter registro na ANVISA, composição e prazo de validade
mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, embalagem de 1 litro. Marcas de
referência: Pinho sol, Mirax ou produto similar.

R$ 5,44 R$ 2.176,00



15 Desodorizador de
ambiente

300 unidades Desodorante para o Ar em spray, acondicionado em frasco com no mínimo 350 ml e 275g.
Composto por ingrediente ativo, solubilizantes coadjuvantes ebutano/propano, cloreto alquil
dimetil benzil, amonia; solubizantes, coadjuvantes, perfume, butano e propano, e que não
contenham CFC. Fragrância: Lavanda. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, da
validade e numero do lote. Marcas de referência: Bom Ar Air Wick, Glade ou produto similar.

R$ 7,14 R$ 2.142,00

16 Desodorizador de
vaso sanitário 500 unidades

Pedra sanitária, desinfetante, desodorizante, higienizador sanitário. Haste com pedra de no
mínimo 25g  Composição: Aglutinante, Isotiazolinonas, Corante e Essência. Marcas de referência:
Harpic, Desodor, Limppano ou produto similar..

R$ 6,42 R$ 3.210,00

17 Detergente
líquido - 500 ml 2000 unidades

Detergente líquido neutro biodegradável, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre
5,5 a 8,0. O produto deverá ser isento de perfume, partículas insolúveis ou materiais precipitados
ou inócuos à pele. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e
enxágue rápido. Embalado em plástico flexível e inquebrável, com capacidade de 500ml, provido
de tampa fixada sob pressão e bico aplicador. Acondicionadas em caixas de papelão, constando
externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, quantidade e número de
registro ou notificação do produto junto a Vigilância Sanitária. Deverão ser entregues
acondicionadas em caixa contendo 24 unidades cada caixa. O produto deverá apresentar validade
mínima de 36 meses, a partir da data de entrega. Marcas de referência: Limpol, Ype, Qualitá ou
produto similar..

R$ 2,13 R$ 4.260,00

18
Detergente
Líquido para
Automóveis

300 unidades

Detergente para Lavagem de Veículos. Composição Química: Tensoativos, Agentes Alcalinizantes,
Solubilizante, Espessante, Corante, Preservante, Essência e Água. Princípio Ativo: Ácido
Dodecilbenzeno Sulfônico à 90% pH (100%) = 6,50 à 8,50. Solubilidade em Água: 100%.
 Embalagem frasco de 5 litros. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Marcas de referência: Karcher Car, Wurth, BraClean   ou produto similar.

R$ 46,03 R$ 13.809,00

19 Dispenser para
Copos 50 unidades

Dispenser duplo para copos descartáveis limpos, em PVC, para copos de 50ml (café) e 200ml
(água). Suporta no mínimo 170 copos de água e 200 copos de café. Deve acompanhar o produto o
kit para fixação na parede. Marcas de referência: JSN ou produto similar.

R$ 27,00 R$ 1.350,00

20 Dispenser para
papel toalha 50 unidades

Porta Papel Toalha, de material plástico ABS, nas medidas máximas: altura: 32cm; largura:27cm e
profundidade: 14cm; na cor Branca, com sistema de abertura de travas laterais acionadas por
pressão. Marcas de referência: Bunzl, Biovis, Premisse ou produto similar.

R$ 46,43 R$ 2.321,50

21 Escova para lavar
roupas 400 unidades Escova para lavar roupas, com cerdas de polipropileno fixadas em base de madeira ou plástico,

medidas máximas: 15x8cm. Marcas de referência: Condor, Bettanin, Brilhus ou produto similar. R$ 4,41 R$ 1.764,00

22 Escova sanitária 200 unidades Escova para limpeza de vaso sanitário com suporte, em nylon, com cabo de plástico de no mínimo
17cm. Marcas de referência: Clink, Canada, Monte Líbano ou produto similar. R$ 17,51 R$ 3.502,00

23 Esponja de aço 500 pacotes

Esponja de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza em geral. Cada pacotes com 08 (oito)
unidades. Peso liquido não inferior a 50 gramas. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Marcas de referência: Bom Bril, Assolan, Q’Lustro, Limppano ou
produto similar.

R$ 4,56 R$ 2.280,00

24 Esponja dupla-
face 1500 unidades Esponja sintética, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110x75x23mm,

abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com R$ 4,89 R$ 7.335,00



abrasivo. Pacote unitário. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Marcas de referência: 3M, Assolan, Qualitá ou produto similar.

25 Estopa 1000 pacotes
Estopa 100% algodão para limpeza e polimento, pacote com 150 gramas. Embalagem com dados
de identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de referência: Vonder, Durato,
Centralsul produto similar.

R$ 10,67 R$ 10.670,00

26 Flanela 800 unidades Flanela para limpeza, cor laranja, 100% algodão, tamanho mínimo 40 x 60 cm. Marcas de
referência: Caebi, Sacaria Ouro Branco ou produto similar. R$ 2,32 R$ 1.856,00

27 Guardanapo 1000 pacotes
Guardanapo de papel, branco, folha simples de 24 cm x 23 cm, cada pacote com 50 folhas.
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de referência:
Mascot, Snob, Scott ou produto similar.

R$ 2,98 R$ 2.980,00

28
Detergente ácido
- Desincrustante
(Galão 5L)

250 unidades

Detergente Ácido (INTERCARP) para Lavagem de Veículos. Composição Química: Tensoativos,
Ácidos Inorgânicos, Aditivos, Corante e Água. Princípio Ativo: Ácido Clorídrico à 33% pH
(1.0%) = 2,00 à 3,00 Aparência: Líquido Opaco Roxo Densidade: 0,950 à 1,050 g/cm³
Solubilidade em Água: 100% Embalagem frasco com 5 litros, constando externamente os dados
de identificação, procedência, prazo de validade, quantidade e número de registro ou notificação
do produto junto a Vigilância Sanitária. Marcas de referência: Visão Química, Deion, Start ou
produto similar.

R$ 50,67 R$ 12.667,50

29 Limpa alumínio
(Galão 5L) 200 unidades

Composição: tensoativo aniônico, acidulante, tensoativo não iônico, fragrância, preservante,
corante e água - Princípio Ativo: Ácido Sulfônico - pH a 1% p/p (25°C): 2,0 a 3,0 - Viscosidade
(Copo Ford 4): 45 a 60 segundos - Aspecto Físico: Líquido - Odor: Característico. Embalagem
frasco com 5 litros, constando externamente os dados de identificação, procedência, prazo de
validade, quantidade e número de registro ou notificação do produto junto a Vigilância Sanitária.
Marcas de referência: Renko, Uselimp ou produto similar.

R$ 33,15 R$ 6.630,00

30 Limpa vidros 400 unidades

Composição Química: Álcool Isopropílico, Solvente, Coadjuvante, Corante, Fragrância e Veículo
Princípio Ativo: Butilglicol pH (100%) = 10,00 à 11,00 Aparência: Líquido Translúcido Azul
Densidade = 0,950 à 1,050 g/cm³ Viscosidade: N.D. Solubilidade em Água: 100%. Embalagem
frasco com 500ml Acondicionadas em caixas de papelão, constando externamente os dados de
identificação, procedência, prazo de validade, quantidade e número de registro ou notificação do
produto junto a Vigilância Sanitária. Deverão ser entregues acondicionadas em caixa contendo 12
unidades cada caixa. Marcas de referência: Veja, CIF, Mr Músculo ou produto similar.

R$ 7,00 R$ 2.800,00

31 Limpador
multiuso 1500 unidades

Limpador Instantâneo, multiuso, composto de tensoativo não iônico e coadjuvantes. Embalagem
frasco com 500ml. Acondicionadas em caixas de papelão, constando externamente os dados de
identificação, procedência, prazo de validade, quantidade e número de registro ou notificação do
produto junto a Vigilância Sanitária. Deverão ser entregues acondicionadas em caixa contendo 12
unidades cada caixa. Marcas de referência: Veja, CIF, Mr Músculo, Bombril ou produto similar.

R$ 5,51 R$ 8.265,00

32 Lustra Móveis 300 unidades

Lustra móveis em frasco plástico de 200 ml com bico econômico. Emulsão aquosa cremosa,
perfumada, para aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de
registro no Ministério da Saúde. Marcas de referência: Peroba, Poliflor, Destac ou produto similar.

R$ 9,52 R$ 2.856,00



33 Luva de Látex 800 pares Luva confeccionada em borracha natural (látex), para proteção das mãos do usuário em atividades
domésticas ou industriais, antialérgica, forrada internamente com algodão, com palma
antiderrapante. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Pacotes
unitários (par). Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
Quantidade: 30% Tamanho P, 30% Tamanho M e 40% Tamanho G. Marcas de referência: Sanro,
Danny, Maxi Látex ou produto similar.

R$ 4,99 R$ 3.992,00

34
Mangueira de alta
Pressão - 20
metros

50 unidades
MANGUEIRA para jardim com no mínimo 3 camadas, malha trançada de poliéster e capa externa,
diâmetro ½ polegadas, comprimento de 20 metros, com adaptador para torneira, um esguicho e
um engate rápido. Marcas de referência: Tramontina, Globalflex, Trapp ou produto similar.

R$ 68,71 R$ 3.435,50

35 Pá de lixo 100 unidades Pá de lixo - de alumínio com cabo de no mínimo 80cm. Marcas de referência: Interlimp, Global
utilidades, Nove54 ferramentas ou produto similar. R$ 19,29 R$ 1.929,00

36 Palha de aço 300 unidades
Palha de aço, em aço carbono, numero 01, peso mínimo unitário 25g. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de referência: Brillo, Rasp Assolan, Top
Brilho, Inove ou produto similar.

R$ 2,27 R$ 681,00

37 Pano de algodão 1500 unidades

Pano de chão (tipo saco) 100% algodão, isento de fiapos soltos, medidas aproximadas: 42cm de
largura mínima (por face), 70 cm de comprimento mínimo e 0,5 cm de largura mínima da costura
interna. Confeccionado em tecido de algodão cru, tipo sacaria branca de açúcar recuperada de
primeira viagem, lavado e alvejado, isento de rasgos ou outros defeitos que posam prejudicar sua
utilização. Acabamento – Deverá seguir o modelo de sacaria, isto é, costurado internamente (no
avesso) no comprimento e em apenas uma das larguras de forma a manter o formato de um saco.
Embalagem – o material deverá ser embalado em fardos, com no máximo 50 (cinquenta)
unidades, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido. Marcas de referência: GS, Schanke
industrial ou produto similar.

R$ 4,93 R$ 7.395,00

38 Papel higiênico 1500 pacotes

Papel higiênico - folha dupla, com ou sem fragrância; fibras naturais (Celulósicas), papel não
reciclado; picotado; gofrado; macio. Embalagem com dados de identificação do produto e marca
do fabricante. Pacotes com 4 rolos com no mínimo 30 metros. Marcas de referência: Cotton,
Neve, Duetto, Personal ou produto similar.

R$ 6,17 R$ 9.255,00

39 Papel Toalha 500 pacotes

Papel toalha interfolha, 03 dobras, cor branca, primeira linha, Especificações mínimas: CLASSE01
conforme norma ABNT 15464-7, 100% celulose, pacote com mínimo 1000 folhas, tamanho:
perfazendo área mínima de 580 cm2. Com gramatura (em grama/m2) mínima de 28. Resistente à
tração quando puxado do dispensador de papel toalha com as mãos molhadas. Deve proporcionar a
secagem completa das mãos com no máximo 02 folhas. O papel deve ser interfolhado de tal forma
que quando puxado do dispensador saia apenas 01 folha deixando a próxima pronta para ser
puxada. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de
referência: Indaial, Prímula, Santher, Nobre, Polar Soft, New Paper, Natureza, Baby, Manikraft ou
produto similar.

R$ 22,83 R$ 11.415,00

40 Rodo - 40 cm 250 unidades

Rodo de piso, cabo em madeira, medindo no mínimo 1,20m com 22mm de diâmetro, lixado ou
plastificado, rosqueável ou com fixação reforçada, base em madeira, metal ou plástico:
comprimento 40 cm, com duas borrachas. Marcas de referência: Condor, Dell Forte ou produto
similar.

R$ 10,06 R$ 2.515,00



41 Rodo - 60 cm 250 unidades Rodo de piso, cabo em madeira, medindo no mínimo 1,20m com 22mm de diâmetro, lixado ou
plastificado, rosqueável ou com fixação reforçada, base em madeira, metal ou plástico:
comprimento 60 cm, com duas borrachas. Marcas de referência: Condor, Dell Forte ou produto
similar.

R$ 12,19 R$ 3.047,50

42 Rodo Limpa
Vidros 50 unidades Rodo limpa vidros com suporte e luva de 20 cm, com cabo de alumínio de 50 cm. Marcas de

referência: Multidir, Bralímpia, Brinox Mop ou produto similar. R$ 26,50 R$ 1.325,00

43 Sabão em barra 100 pacotes

Neutro, multiuso, biodegradável, glicerinado, dermatologicamente testado, para limpeza em
geral, pacote com 5 unidades de 200 gramas. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com
dados de identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de referência: Ype, Minuando,
Brilhante ou produto similar

R$ 6,93 R$ 693,00

44 Sabão em pó 1000 Kg

Biodegradável, com perfume, tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas,
tamponantes, corantes, atenuador de espuma. Material conforme norma ASTM D 460 e inscrição
no Ministério da Saúde. Embalagem com 1Kg. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com
dados de identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de referência: OMO, Brilhante,
Ype, ASSIM ou produto similar.

R$ 7,73 R$ 7.730,00

45 Sabonete 300 unidades

Sabonete com aspecto físico sólido, peso 90gr, tipo com perfume, formato retangular,
características adicionais com creme hidratante e glicerinado. Embalagens Unitárias com dados
de identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de referência: Nivea, Lux, Dove ou
produto similar.

R$ 2,71 R$ 813,00

46 Sabonete líquido 200 unidades

Sabonete líquido, aspecto físico viscoso perolado, com fragrância de erva-doce, cor verde, acidez 8
a 9,5. Teor ativo de 14% a 16%, aroma erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da
pele. Embalagem frasco de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.
Marcas de referência: Alop, Premisse, Soft ou produto similar.

R$ 16,45 R$ 3.290,00

47 Saboneteira para
sabonete líquido 100 unidades

Saboneteira fixa, para sabonete líquido, recipiente em plástico ABS, com capacidade para
mínima 900 ml, consumo/acionamento máximo 1 ml, acabamento da base cromado. Acompanha
buchas e parafusos para fixação. Marcas de referência: Premisse, Gojo, Nobre ou produto similar.

R$ 23,73 R$ 2.373,00

48 Saco plástico 15
L 100x1 150 pacotes

Saco plástico para lixo, extra reforçado, em polietileno, uniforme e isento de furos, capacidade 15
litros, acondicionada em embalagem com 100 unidades.  Peso mínimo por Pct 0,9Kg. Cor: Preto
ou Azul. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de
referência: Fort Bag, Ultra Pack ou produto similar.

R$ 17,53 R$ 2.629,50

49 Saco plástico 30
L 100x1 150 pacotes

Saco plástico para lixo, extra reforçado, em polietileno, uniforme e isento de furos, capacidade 30
litros, acondicionado em embalagem com 100 unidades. Peso mínimo por Pct 1,3 Kg. Cor: Preto
ou Azul. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de
referência: Fort Bag, Ultra Pack, Santa Maria ou produto similar.

R$ 20,58 R$ 3.087,00

50 Saco plástico 40
L 100x1 150 pacotes Saco plástico para lixo, extra reforçado, em polietileno, uniforme e isento de furos, capacidade 40

litros, suportando até 06 kg, acondicionado em embalagem com 100 unidades. Peso mínimo por
Pct 1,7 Kg. Cor: Preto ou Azul. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Marcas de referência: Fort Bag, Ultra Pack, Santa Maria ou produto similar.

R$ 30,00 R$ 4.500,00



51 Saco plástico 50
L 100x1 100 pacotes

Saco plástico para lixo, extra reforçado, em polietileno, uniforme e isento de furos, capacidade 50
litros, acondicionado em embalagem com 100 unidades. Peso mínimo por Pct 2,2 Kg. Cor: Preto
ou Azul. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de
referência: Fort Bag, Ultra Pack, Santa Maria ou produto similar.

R$ 30,97 R$ 3.097,00

52 Saco plástico 60
L 100x1 100 pacotes

Saco plástico para lixo, extra reforçado, em polietileno, uniforme e isento de furos, capacidade 60
litros, acondicionado em embalagem com 100 unidades. Peso mínimo por Pct 2,7 Kg. Cor: Preto
ou Azul. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de
referência: Fort Bag, Ultra Pack, Santa Maria ou produto similar.

R$ 25,73 R$ 2.573,00

53 Saco plástico 100
L 100x1 200 pacotes

Saco plástico para lixo, extra reforçado, em polietileno, uniforme e isento de furos, capacidade 100
litros, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 0,12 micras, padrão ABNT, suportando até 20 kg,
acondicionado em embalagem com 100 unidades.  Peso mínimo por Pct 3,5 Kg. Cor: Preto ou
Azul. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Marcas de
referência: Fort Bag, Ultra Pack, Santa Maria ou produto similar.

R$ 44,44 R$ 8.888,00

54
Saco plástico lixo
Hospitalar 100 L
100x1

100 pacotes

SACO PLASTICO PARA RESIDUOS HOSPITALARES INFECTANTES COR BRANCO
LEITOSO, CAPACIDADE 100 LITROS - Saco plástico para acondicionamento de resíduos
hospitalares infectantes, cor branco leitoso, com simbologia infectante impressa no saco, com
capacidade para 100 litros, dimensões: 75 cm de largura, 105 cm de comprimento. Fabricado em
resina termoplástica. O produto devera ter registro na ANVISA de acordo com a NBR 9191 e
NBR 7500 da ABNT. Deve ser acondicionado em pacotes com 100 unidades. Marcas de
referência: Bunzl, RAVA, Biobase ou produto similar.

R$ 53,14 R$ 5.314,00

55 Vassoura de palha 150 unidades Vassoura com cerdas de palha; Cabo: em madeira, medindo no mínimo 1,20m, reto, lixado ou
plastificado. Marcas de referência: Artlimp ou produto similar. R$ 11,77 R$ 1.765,50

56 Vassoura de pelo
sintético 40 cm 200 unidades

Vassoura com cerdas de pelo sintético / crina; Cepo em madeira, medindo 40cm; Cabo: em
madeira, medindo no mínimo 1,20m, reto, lixado ou plastificado, rosqueável e/ou com ponteira de
plástico. Marcas de referência: Condor, Benzolimp, Odim ou produto similar.

R$ 12,08 R$ 2.416,00

57 Vassoura de pelo
sintético 60 cm 200 unidades

Vassoura com cerdas de pelo sintético / crina; Cepo em madeira, medindo 60cm; Cabo: em
madeira, medindo no mínimo 1,20m de comprimento e 22 mm de diâmetro, reto, lixado ou
plastificado, rosqueável e/ou com ponteira de plástico. Marcas de referência: Condor, Benzolimp,
Odim ou produto similar.

R$ 21,77 R$ 4.354,00

58 Vassoura de
piaçava 200 unidades

Vassoura com cerdas de Piaçava, tipo Gari, dimensões mínimas: 60 x 6 x 8,0cm. Cerdas de Ø 0,80
mm; Cabo: em madeira, medindo no mínimo 1,40m com 22mm de diâmetro, lixado ou
plastificado, rosqueável ou com fixação reforçada. Marcas de referência: Odim, Vonder ou produto
similar.

R$ 13,35 R$ 2.670,00

59 Vassoura para
automóveis 100 unidades

Vassoura para lavagem de automóveis, com cerdas sintéticas ou de origem animal, Cabo: em
madeira, medindo no mínimo 2,00m, reto, lixado ou plastificado, rosqueável. Marcas de
referência: 3 colinas, Fibrafil, Odim ou produto similar.

R$ 14,93 R$ 1.493,00

Valor Total do Lote 1 R$ 323.027,00



 

ESPECIFICAÇÃO DO LOTE 02 - DISPUTA PARA ME/EPP - COTA RESERVADA

ITEM PRODUTO QUANTIDADE DESCRIÇÃO Valor Unitário Valor total

01 Desinfetante
hospitalar 1000 Frascos

Desinfetante hospitalar, pronto uso, para superfícies e artigos médicos não críticos, com
dupla função de limpeza e desinfecção, ph neutro (6,5-7,5), sem solvente(álcool), inodoro e
incolor, sem necessidade de enxague para superficies, com ação bactericida comprovada por
laudos da Rede Reblas (ANVISA) na presença de matéria orgânica para no mínimo
os seguinte microorganismos: Pseudomonas Aureginosa, Salmonella choleraesuis,
staphylococcus aureus, Acinetobacter Baumani; Ação virucida na presença de matéria
orgânica para H1N1 realizado por laboratório Reblas ou internacional independente (com
tradução Juramentada). Laudo de ação biocida para no mínimo: Candida  albicans (Fungos),
Mycobacterium smegmatis e para Clostridium difficile realizado por laboratório Reblas
com tempo de ação máxima de 10 minutos e Laudo de pH puro, não irritação dérmica,
ocular e ausência de hiperemia ocular realizado por laboratório Reblas. Composto por pelos
agentes biocidas: cloridrato de polihexametileno biguanida (Composição mínima 0,096%)
Tensoativo Catiônicos (Composição mínima 0,03%) ou cloreto de didecil dimetil amônio
com ou sem mescla com cloreto de alquil dimetil benzil amônio. O produto deverá
ser embalado em material que garanta a sua integridade, acondicionado em frasco
borrifador com conteúdo de no mínimo 750ml com válvula geradora de espuma. O produto
deve estar registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a empresa deve possuir
Certificado de Boas Práticas e Fabricação. Marcas de referência: RioQuímica, Lab News,
Anios ou produto com a mesma qualidade ou superior.
A empresa deverá fornecer os laudos exigidos que comprovem a eficácia do produto, e a
FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químico, juntamente com a
proposta.

 

 

 

 

 

R$ 76,60

 

 

 

 

 

R$ 76.600,00

02 Hipoclorito
hospitalar a 1% 1000 Litros

Hipoclorito de sódio em solução a 1% para uso hospitalar, acondicionado em embalagem
frasco de 1000 ml de solução, embalados em caixas, conforme constar no registro do
produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de
lote, data de fabricação e data de validade. O produto deverá apresentar validade mínima de
12 meses, a partir da data de entrega.

R$ 14,07 R$ 14.070,00

VALOR TOTAL DO LOTE 2 R$ 90.670,00

VALOR TOTAL GERAL R$ 413.697,00

 
 
 
 
 



ENCARTE 2
CRONOGRAMA DE ENTREGA MENSAL

 
 

1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser alterado ou rescindido nos termos da legislação
vigente, mediante aditamento contratual, sendo passível de prorrogação, segundo a Lei Federal n. 8.666/93.
2. A contratada deverá entregar os materiais de acordo com o estabelecido neste anexo.
3. A entrega bimestral deverá ser efetivada até o 5° dia útil a cada 2 (dois) meses, prorrogável somente mediante apresentação de justificativa fundamentada. 
4. A contratada deverá entregar a primeira remessa de objetos em até 5 (cinco) dias após a publicação do contrato.
5. Visando atender demandas não previstas, a contratada deverá entregar os materiais em quantidades diferentes do previsto neste cronograma, mediante solicitação formal do gestor contendo o
quantitativo necessário e a justificativa do fato superveniente motivador.
6. O gestor deverá informar à empresa contratada, a necessidade citada no item anterior com antecedência de 05 (cinco) dias.
7. A tabela a seguir, descreve os produtos a serem adquiridos, a quantidade total para os 12 meses e a quantidade bimestral a ser entregue, as frações serão adequadas na ultima entrega.

 

LOTES 1 - DISPUTA GERAL - COTA PRINCIPAL

ITEM ESPECIFICAÇÃO TIPO QTD P/ 12 MESES QTD BIMESTRAL

01 Água sanitária Unidade 2000 1/6

02 Álcool etílico hidratado Unidade 1500 1/6

03 Álcool etílico em gel Frasco 1500 1/6

04 Avental de PVC Unidade 60 1/6

05 Balde de plástico 10L Unidade 200 1/6

06 Borrifador 500 ml Unidade 200 1/6

07 Bota de PVC - Cano Longo (par) Par 100 1/6

08 Cera automotiva Unidade 1000 1/6

09 Cesto de Lixo 15 litros Unidade 200 1/6

10 Cesto de Lixo 100 litros Unidade 100 1/6

11 Copo descartável - 200 ml Pct 4000 1/6

12 Copo descartável - 50 ml Pct 3000 1/6

13 Desengripante Spray Unidade 200 1/6



14 Desinfetante Litro 400 1/6

15 Desodorizador de ambiente Unidade 300 1/6

16 Desodorizador de vaso sanitário Unidade 500 1/6

17 Detergente líquido - 500 ml Unidade 2000 1/6

18 Detergente Líquido para Automóveis Galão 5L 300 1/6

19 Dispenser para Copos Unidade 50 1/6

20 Dispenser para papel toalha Unidade 50 1/6

21 Escova para lavar roupas Unidade 400 1/6

22 Escova sanitária Unidade 200 1/6

23 Esponja de aço Pct 500 1/6

24 Esponja dupla-face Unidade 1500 1/6

25 Estopa Pct 1000 1/6

26 Flanela Unidade 800 1/6

27 Guardanapo Pct 1000 1/6

28 Detergente ácido - Desincrustante (Galão 5L) Unidade 250 1/6

29 Limpa alumínio (Galão 5L) Unidade 200 1/6

30 Limpa vidros Unidade 400 1/6

31 Limpador multiuso Unidade 1500 1/6

32 Lustra Móveis Unidade 300 1/6

33 Luva de Látex Par 800 1/6

34 Mangueira de alta Pressão - 20 metros Unidade 50 1/6

35 Pá de lixo Unidade 100 1/6

36 Palha de aço Unidade 300 1/6

37 Pano de algodão Unidade 1500 1/6



38 Papel higiênico Pct 1500 1/6

39 Papel Toalha Pct 500 1/6

40 Rodo - 40 cm Unidade 250 1/6

41 Rodo - 60 cm Unidade 250 1/6

42 Rodo Limpa Vidros Unidade 50 1/6

43 Sabão em barra Pct 100 1/6

44 Sabão em pó Kg 1000 1/6

45 Sabonete Unidade 300 1/6

46 Sabonete líquido Unidade 200 1/6

47 Saboneteira para sabonete líquido Unidade 100 1/6

48 Saco plástico 15 L Pct 150 1/6

49 Saco plástico 30 L 100x1 Pct 150 1/6

50 Saco plástico 40 L 100x1 Pct 150 1/6

51 Saco plástico 50 L 100x1 Pct 100 1/6

52 Saco plástico 60 L 100x1 Pct 100 1/6

53 Saco plástico 100 L 100x1 Pct 200 1/6

54 Saco plástico lixo Hospitalar 100 L 100x1 Pct 100 1/6

55 Vassoura de palha Unidade 150 1/6

56 Vassoura de pelo sintético 40 cm Unidade 200 1/6

57 Vassoura de pelo sintético 60 cm Unidade 200 1/6

58 Vassoura de piaçava Unidade 200 1/6

59 Vassoura para automóveis Unidade 100 1/6

 
 
 



LOTES  2 - DISPUTA PARA ME/EPP - COTA RESERVADA

ITEM ESPECIFICAÇÃO TIPO QTD P/ 12
MESES QTD BIMESTRAL

01 Desinfetante hospitalar Frasco 1000 1/6

02 Hipoclorito hospitalar a 1% Litros 1000 1/6
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