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1

Água sanitária, contendo a solução aquosa, a 

base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor 

de cloro ativo, 2% pp a 2,5% pp, acondicionada 

em frasco plástico opaco, com validade mínima 

de 6 meses, com registro no ministério da 

saúde. frasco de 01 litro. Validade mínima de 12 

meses após a entrega do produto.

180 30 litro  R$          2,64  R$          7,25  R$           3,05  R$          4,31 776,40R$          

2

Álcool etílico hidratado, refinado de baixo teor 

de acidez e aldeídos, 92,8º inpm, especialmente 

indicado para limpeza. constar no rótulo 

informações do produto, fabricante, número do 

lote, selo do inmetro, data de fabricação e 

validade, número do inor. Deverá constar no 

frasco a informação de inflamável. Frasco de 01 

litro. Validade mínima de 12 meses após a 

entrega do produto.

90 18 litro  R$          6,85  R$          8,67  R$           4,50  R$          6,67 600,60R$          

3

Balde plástico, confeccionado em material de 

polipropileno resistente ou poliestireno 

resistente, não reciclado, atóxico, capacidade 

para 20 litros, com alça em metal galvanizado, 

produto deve ser identificado através de 

etiqueta do fabricante.

10 10 unidade  R$          4,73  R$          7,71  R$           8,30  R$          6,91 69,13R$            

4

Desinfetante líquido, fragrância de lavanda, para 

uso geral, com ação antimicrobiana. Validade 

mínima de 12 meses após a entrega do produto.

216 36 litro  R$          7,40  R$          7,48  R$           5,88  R$          6,92 1.494,72R$      

5

Desodorizante de ambiente aerosol. 

Composição: ativo, água, antioxidante, 

fragrância, emulsificante, coadjuvante e 

propelentes. princípio ativo: cloreto de 

benzalcônio. Validade mínima de 12 meses após 

a entrega do produto.

96 12
frasco (min. 

300 ml)
 R$      7,99  R$      8,19  R$       9,65  R$          8,61 826,56R$          

6

Detergente liquido com glicerina, componente 

ativo, coadjuvantes, conservantes, sequestrante, 

espessantes, corantes e veículo. Componente 

ativo linear alquilbenzeno sulfato de sódio. 

tensoativo biodegradável. Frasco de 500 ml.  

Validade mínima de 12 meses após a entrega do 

produto.

180 36
frasco 500 

ml
 R$      1,95  R$      1,41  R$       2,15  R$      1,84 330,60R$          

7

Esponja dupla face multiuso composta de 

espuma de poliuretano e manta de fibra 

sintética com abrasivos, com ação bactericida, 

medindo 110 mm x 75 mm e 23 mm. Na 

embalagem deverá conter informações sobre o 

produto e dados do fabricante. Validade mínima 

de 12 meses após a entrega do produto.

288 72 unidade  R$      1,10  R$      0,93  R$       0,99  R$      1,01 289,92R$          

8

Limpa vidros, composição: laurel éter sulfato de 

sódio, tensoativo não iônico, solventes 

sequestrante, desnaturante, conservante, 

corante e veículo. Validade mínima de 12 meses 

após a entrega do produto.

48 12 litro  R$      5,74  R$      3,06  R$       5,75  R$      4,85 232,72R$          

9

Limpador concentrado, limpeza pesada. 

Validade mínima de 12 meses após a entrega do 

produto.

15 5 litro  R$    14,02  R$    14,84  R$       4,35  R$    11,07 166,05R$          



10

Lustra móvel. Composição: cera microcristalina, 

óleo parafínico, silicone, alcalinizantes, 

espessante, tensoativo não iônicos, 

conservante, solvente alifático, fragrância e 

água. validade mínima de 12 meses após a 

entrega do produto.

72 18

 unidade 

(mín. 200 

ml)

 R$      4,38  R$      3,07  R$       4,35  R$      3,93 283,10R$          

11

Luva para limpeza, de borracha de látex 100% 

natural, resistente, flexível, tamanho G, com 

revestimento interno, superfície externa 

antiderrapante, cano 3/4, cfe. NBR 13393/1995, 

embaladas em par e acondicionadas em caixa de 

papelão resistente que suporte empilhamento. 

30 5 unidade  R$      3,24  R$      1,98  R$       5,85  R$      3,69 110,70R$          

12

Luva para limpeza, de borracha de látex 100% 

natural, resistente, flexível, tamanho M, com 

revestimento interno, superfície externa 

antiderrapante, cano 3/4, cfe. NBR 13393/1995, 

embaladas em par e acondicionadas em caixa de 

papelão resistente que suporte empilhamento.  

30 5 unidade  R$      3,24  R$      3,61  R$       5,85  R$      4,23 127,00R$          

13

Luva para limpeza, de borracha de látex 100% 

natural, resistente, flexível, tamanho P, com 

revestimento interno, superfície externa 

antiderrapante, cano 3/4, cfe. NBR 13393/1995, 

embaladas em par e acondicionadas em caixa de 

papelão resistente que suporte empilhamento.

30 5 unidade  R$      3,24  R$      3,38  R$       5,85  R$      4,16 124,68R$          

14
mop úmido (bruxa) algodão, ponta cortada, 

340g, refil.
24 6 unidade  R$    14,65  R$    11,65  R$     12,55  R$    12,95 310,80R$          

15

Pedra sanitária, composição: 

paradiclorobenzeno, fragrância e corante, com 

25g. Validade mínima de 12 meses após a 

entrega do produto.

150 30 unidade  R$      1,17  R$      0,86  R$       1,05  R$      1,02 153,69R$          

16

Sabonete  liquido, cremoso (ph neutro entre 6.0 

e 7.0), glicerinado fragrância suave, perolado, 

com substâncias emolientes, para higiene das 

mãos. Acondicionado em embalagens de 5 

litros. Validade mínima de 12 meses após a 

entrega do produto.

20 5
embalagens 

de 5 litros
 R$    43,43  R$    15,70  R$     22,60  R$    27,24 544,87R$          

17
Saca alvejada grossa, 100% algodão, medindo 

aproximadamente 48x68.
72 18 unidade  R$    12,00  R$      5,11  R$       3,49  R$      6,87 494,40R$          

18

Saco plástico para acondicionamento de resíduo 

comum; cor preta; capacidade 100 litros; 

medidas 75cm de largura x 105cm de altura; 

espessura mínima de 0,09mm; confeccionado 

com resina termoplástica virgem ou reciclada e 

demais normas complementares constantes 

aplicáveis  na ABNT NBR 9191:2002(2008). 

Embalados em pacotes com 100 unidades e 

acondicionados em fardo.

20 5

pacotes de 

100 

unidades

 R$    66,25  R$    23,05  R$    44,65 893,00R$          

19

Saponáceo cremoso, composição: ácido dodecil 

benzeno sulfônico, lauril sulfato de sódio, 

alcalinizante, espessante, abrasivo, conservante, 

fragrância e veículo, contém tensoativo 

biodegradável. Validade mínima de 12 meses 

após a entrega do produto.

48 12

unidade 

(mín. 300 

ml)

 R$      6,03  R$      3,30  R$       6,55  R$      5,29 254,08R$          

20

Saponáceo em pó, veículo, abrasivo, tensoativo 

aniônico, carga e essência. Componente ativo: 

laurel, sulfato de sódio ácido, contém tensoativo 

biodegradável. Frasco de aproximadamente 300 

gramas. Validade mínima de 12 meses após a 

entrega do produto.

48 12 frasco 300 g  R$      3,79  R$      4,02  R$       4,25  R$      4,02 192,94R$          



21

Vassoura de nylon, com cerdas macias, para uso 

geral, com rosca, cabo de madeira plastificada, 

medindo aproximadamente 1,20 metros.

25 5 unidade  R$      6,25  R$      5,57  R$     10,75  R$      7,52 188,08R$          

22

Limpa pisos, azulejos e calçadas - limpeza 

pesada (composição: tensoativo aniônico, 

redutor de ph, conservante, fragrância, corante 

e água). Validade mínima de 12 meses após a 

entrega do produto.

150 30 litro  R$    13,45  R$    23,35  R$     10,80  R$    15,87 2.380,00R$      

23
aparelho dispensador automático  para 

desodorizantes de ambiente.
5 5 unidade  R$    36,73  R$     36,80  R$    36,77 183,83R$          

24
Desodorizador de ambiente – refil (mínimo 250 

ml)
50 10

unidade(mí

n. 250 ml)
 R$      8,88  R$    28,62  R$     29,80  R$    22,43 1.121,67R$      

25

Pano multiuso, rolo com 300 metros, 

descartável, tipo perfex, furadinho, picotado. 

Validade mínima de 12 meses após a entrega do 

produto.

3 1
rolo (300 

m)
 R$  120,50  R$  122,48  R$   125,00  R$  122,66 367,98R$          

26

Garra para mop úmido com encaixe regulável e 

trava de segurança. Produzida em polipropileno 

e aço galvanizado.

10 5 unidade  R$    50,23  R$    13,41  R$     19,60  R$    27,75 277,47R$          

27

Papel higiênico, folha simples, de qualidade, na 

cor branca, 100% celulose virgem, fibras 

naturais, sem pigmentação aparente, gramatura 

19g a 22g/m2, neutro, macio, com alto poder de 

absorção, com distribuição homogênea das 

fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte 

lateral; rolo com 300 metros, embalado em 

fardo . (A vencedora apresentará, em até 02 dias 

úteis: Laudo Microbiológico, conforme Portaria 

MS nº 1.480 de 31/12/90., de laboratório 

420 105
rolo (300 

m)
 R$      3,36  R$      4,95  R$       6,99  R$      5,10 2.142,63R$      

28
Balde espremedor - capacidade 33 litros. 

Material: plastico injetado. Com rodas.
3 1 unidade  R$  360,55  R$  285,65  R$   425,10  R$  357,10 1.071,30R$      

29
Esponja de aço pacote com 60g, 8 unidades por 

pacote
10 5 unidade  R$    20,93  R$      1,69  R$       2,25  R$      8,29 82,90R$            

30

Saco plástico para acondicionamento de resíduo 

comum; cor preta; capacidade 50 litros; 

medidas 63cm de largura x 80cm de altura; 

espessura mínima de 0,07mm; confeccionado 

com resina termoplástica virgem ou reciclada e 

demais normas complementares constantes 

aplicáveis  na ABNT NBR 9191:2002(2008). 

Embalados em pacotes com 100 unidades e 

acondicionados em fardo.

40 10

pacotes de 

100 

unidades

 R$    27,38  R$    12,22  R$    19,80 792,00R$          

31

Saco plástico para acondicionamento de resíduo 

comum; cor preta; capacidade 30 litros; 

medidas 59cm de largura x 62cm de altura; 

espessura mínima de 0,05mm; confeccionado 

com resina termoplástica virgem ou reciclada e 

demais normas complementares constantes 

aplicáveis  na ABNT NBR 9191:2002(2008). 

Embalados em pacotes com 100 unidades e 

acondicionados em fardo.

50 10

pacotes de 

100 

unidades

 R$    22,34  R$      6,17  R$    14,26 712,75R$          

32
Sabão em barra glicerinado, pacote com 5 

unidades de 200g cada unidade
10 5

pacotes 

com 05 

unidade

 R$      6,91  R$      3,92  R$       8,75  R$      6,53 65,27R$            

33

Fibra de limpeza uso geral, sintética com 

abrasivo, dimensões aproximadas 260 mm x 102 

mm, pacote com 10 unidades.

20 4

pacotes 

com 10 

unidade

 R$    11,26  R$      1,60  R$     12,20  R$      8,35 167,06R$          

34

Pá para lixo feita de plástico com cabo longo de 

no mínimo 60cm feito de plástico, madeira ou 

metal.

10 5 unidade  R$    10,00  R$      8,99  R$       3,70  R$      7,56 75,63R$            


