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Licitação: PR22/2022 Modalidade: Pregão Julgamento: Por item Registro de preço: Sim Controla quantidade: Sim
Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível  aquisição de materiais  de higiene e limpeza,  copa e cozinha,  materiais  de consumo e outros,  destinados a manutenção das

atividades das secretarias do município de Peritiba,  conforme relação de itens constantes no Anexo I  deste edital.

Fornecedor: 2633 - ANDRE JONAS BERVIAN CPF/CNPJ: 07.462.938/0001-72 Valor total (R$): 1.371,80

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
28/07/2022 37 3202 - Curativos transparentes 2,5 x 7,5 cm com 10 unidades CX 105,00000 4,46000 468,30

Curativos transparentes utilizados para cobrir e proteger pequenos ferimentos. Filme plástico, adesivo termoplástico, fibras
sintéticas, polímero acrílico e polietileno. Dimensões de 2,5 x 7,5 cm. Embaladas individualmente, dentro de caixas com 10
unidades.
Marca: BAND AID

28/07/2022 86 15081 - Medicamento de uso tópico (aerosol) que age como antianflamatório e anestésico sendo
indicado para dores musculares, reumatismos e contusões. Frasco com no mínimo 60ml.

UN 65,00000 13,90000 903,50

Marca: NEOQUIMICA

Fornecedor: 3145 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI CPF/CNPJ: 07.383.088/0001-17 Valor total (R$): 71.542,00

28/07/2022 1 95 - Açúcar cristal branco de 1ª qualidade pct de 5kg PCT 79,00000 16,98000 1.341,42
Açúcar  cristal  branco de 1ª qualidade,  acondicionado em embalagem plástica de polipropileno transparente e resistente,
original  do  fabricante,  com  5Kg,  aspecto  granuloso  de  fino  a  médio,  isento  de  matéria  terrosa,  livre  de  umidade  e
fragmentos  estranhos,  contendo  aproximadamente  99,3%  de  carboidrato  por  porção,  deverá  ser  de  origem  vegetal
fabricado a partir de sacarose de cana de açúcar, livre de fermentação, de parasitos e de detritos animais ou vegetais, não
contendo glúten, produto isento de registro no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de
Inspeção Estadual (SIE), na embalagem deve constar informações do produto, prazo de validade de no mínimo 12 meses
e lote.
Marca: DOCESÚCAR

28/07/2022 2 104 - Açúcar Refinado 5 kg com data de fabricação recente UN 69,00000 16,79000 1.158,51
Açúcar  refinado  produzido  com  matéria-prima  de  qualidade,  livre  de  contaminação  e  com  características  naturais  ao
produto acondicionado em embalagem de polietileno de 5 kg cada, com registro no Ministério da Agricultura e com data de
fabricação recente.
Marca: DOCULA

28/07/2022 3 138 - Adoçante líquido, tipo dietético, frasco com 200ml UN 19,00000 4,98000 94,62
Adoçante líquido, tipo dietético, à base de stévia ou sucralose, acondicionado em frascos plásticos de no mínimo 200ml,
com bico dosador.
Marca: ADOCIL

28/07/2022 7 20042 - Alccol líquido 92,8 % 1 Lt UN 25,00000 6,97000 174,25
Marca: SUPER VALE

28/07/2022 9 241 - Álcool etílico hidratado a 70% c/ 1000ml UN 527,00000 5,90000 3.109,30
Álcool etílico hidratado a 70 %, incolor,  pronto para usar (sem diluir),  em frasco opaco ou transparente, contendo 1000
ML, com tampa rosqueável; com dados de identificação e procedência. Na embalagem externa e interna deverá constar:
identificação, data de fabricação e validade, nº de lote, instruções, registro no Ministério da Saúde, laudo de composição.
Marca: SUPER VALE

28/07/2022 10 244 - Alcool gel a 70% antisséptico c/ 500g UN 387,00000 5,20000 2.012,40
Álcool gel a 70% embalagem c/ 500g. Ação bactericida e antisséptica. Deverá constar na embalagem: identificação, data
de fabricação e de validade, nº de lote, instruções. Registro no Ministério da Saúde e laudo de composição.
Marca: SUPER VALE

28/07/2022 12 15022 - Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas, material alvejado, purificado, isento de
impurezas,  características  adicionais  enrolado  em  papel  apropriado,  esterilidade  não  estéril,
embalagem  indivi

UN 19,00000 18,00000 342,00

Algodão,  tipo  hidrófilo,  apresentação  em  mantas,  material  alvejado,  purificado,  isento  de  impurezas,  características
adicionais  enrolado  em  papel  apropriado,  esterilidade  não  estéril,  embalagem  individual  com  500gr.  Macio  e  extra-
absorvente.  Testado  dermatologicamente
Marca: pollo

28/07/2022 14 304 - Amendoim 500 gramas PCT 1.193,00000 3,04000 3.626,72
Amendoim cru, graúdo, pacote com 500 g - validade mínima de 120 (cento e vinte) dias.
Marca: kanty 400g

28/07/2022 18 710 - Balas de café pacote 700g PCT 62,00000 5,99000 371,38
Marca: florestal 500g

28/07/2022 19 711 - Balas duras sortidas pacote no mínimo 700g PCT 62,00000 5,19000 321,78
Balas duras sortidas pacote no mínimo 700g
Marca: florestal 500g

28/07/2022 20 712 - Balas mastigável diversos sabores, pcte 600g PCT 111,00000 5,69000 631,59
Balas mastigável diversos sabores (leite, nata, frutas e Iogurte) pacote com no mínimo 600g.
Marca: FLORESTAL

28/07/2022 21 713 - Balas mastigável tipo "Butter Toffees"  pct 750g PCT 116,00000 14,99000 1.738,84
Marca: ARCOR

28/07/2022 22 1447 - Café em Pó 500g extraforte UN 570,00000 12,79000 7.290,30
Café  em  pó  extraforte,  feito  apartir  de  grãos  selecionados,  com  ponto  de  torra  escuro,  moido  embalado  a  vácuo,
embalagem  de  500g,  com  selo  da  ABIC.
Marca: cabloco

28/07/2022 23 1451 - Café granulado solúvel instantâneo, com selo da ABIC 200g UN 82,00000 15,70000 1.287,40
Café granulado solúvel instantâneo, com selo da ABIC 200g
Marca: IGUAÇU

28/07/2022 24 1489 - Caixa de fósforo grande 240 und UN 22,00000 2,50000 55,00
Caixa de fósforo grande com 240 und. Caixa de cartão impermeabilizado, com lixa tradicional, com lixa tradicional.
Marca: GABOARDI

28/07/2022 25 2418 - Cera líquida diversas cores frasco 750ml. UN 51,00000 4,89000 249,39
INCOLOR
Marca: andrea

28/07/2022 28 2448 - Chá de camomila, emb. de 10g à 15g cada. PCT 87,00000 1,59000 138,33
Marca: incas

28/07/2022 29 2449 - Chá de Erva-doce (semente), emb. de 10g à 15g cada. PCT 144,00000 1,49000 214,56
Marca: incas

28/07/2022 30 2450 - Chá diversos sabores cx c/ 10 sachês de aprox.1g à 2g cada. CX 137,00000 1,39000 190,43
Chá  diversos  sabores  (endro,  camomila,  erva  doce,  cidreira,  hortelã),  caixa  c/  10  sachês  de  aproximadamente  1g  à  2g
cada.
Marca: Prenda

28/07/2022 31 2523 - Chocolate granulado 500gr. PCT 57,00000 5,98000 340,86
Marca: incas

28/07/2022 32 3044 - Copo descartável 180ml com 100und PCT 559,00000 3,79000 2.118,61
Copo descartável  180ml com 100und, fabricado em polipropileno branco ou translúcido, o copo deve trazer gravado em
relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de
material para reciclagem. Procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.
Marca: ibras

28/07/2022 35 3060 - Corante líquido artificial alimentício 10ml UN 132,00000 3,99000 526,68
Corante líquido artificial, para fins alimentícios, cores diversas a escolher conforme a necessidade. Vidros com 10 ml, com
validade mínima de 2 anos, contando da data da entrega.
Marca: incas

28/07/2022 39 3264 - Desodorizador/Odorizador de ambiete, aerosol frasco de 360ml UN 153,00000 6,99000 1.069,47
Marca: ultrafrehs

28/07/2022 41 3280 - Detergente líquido lava louças, neutro embalagem com 5lt UN 40,00000 10,99000 439,60
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Marca: Mil Flores
28/07/2022 42 3281 - Detergente Liquido, biodegradável, Neutro 500ml UN 750,00000 1,98000 1.485,00

Detergente líquido,  biodegradável,  com excelente ação desengordurante,  neutro e clean,  embalagem plástica de 500 ml
com bico regulador para uso econômico, contendo: identificação, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de
validade e peso liquido. Com registro na ANVISA.
Marca: LIMPOL

28/07/2022 46 3527 - Embalagem plástica para alimentos, capac 3kg, emb. c/ 100 un UN 165,00000 3,99000 658,35
Embalagem plástica para alimentos, capacidade 3kg, embalagem/rolo com 100und.
Marca: Star

28/07/2022 47 3525 - Embalagem para alimentos 5kg com 100und UN 202,00000 3,99000 805,98
Embalagem plástica para alimentos, capacidade 5kg, embalagem/rolo com 100und.
Marca: Star

28/07/2022 48 3526 - Embalagem para alimentos 8kg com 100und UN 200,00000 7,99000 1.598,00
Embalagem plástica para alimentos, capacidade 8kg, embalagem/rolo com 100und.
Marca: Star

28/07/2022 50 3662 - Escova para lavar roupas, base oval, em madeira UN 6,00000 2,29000 13,74
Escova para lavar roupas, base oval, em madeira totalmente lisa com tamanho aproximado de 12cm, com cerdas sintéticas
de 2,5 cm.
Marca: COMPANHEIRA

28/07/2022 51 3663 - Escova para vaso sanitário, com suporte. UN 25,00000 6,30000 157,50
Escova para vaso sanitário, com suporte. Cabo, cepa e suporte de plástico polipropileno.
Marca: DALCIM

28/07/2022 53 3703 - Esponja de Aço Inoxidável c/ 10g UN 70,00000 1,80000 126,00
Marca: reluz

28/07/2022 54 3705 - Esponja de lã de aço c/ 8und de 60gr PCT 143,00000 1,59000 227,37
Esponja de lã de aço, composto de aço carbono, 100% ecológica, embalagem c/ 8 und, 60 gramas.
Marca: ASSOLAN

28/07/2022 55 3706 - Esponja de lavar louça com 3 und PCT 330,00000 3,99000 1.316,70
Esponja de lavar louça: esponja dupla face para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas
com  resina  a  prova  d'água,  impregnada  com  mineral  abrasivo  e  aderida  à  espuma  de  poliuretano  com  bactericida.
Embalagem  com  3  und.
Marca: stcoht  brite

28/07/2022 56 3886 - Farinha de Trigo especial, 1kg, tipo 1 PCT 36,00000 3,99000 143,64
Farinha  de  Trigo  especial,  1kg,  tipo  1,  em  perfeito  estado  de  conservação,  não  poderá  estar  úmida,  fermentada  ou
rançosa, deve ter aspecto em pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios, acondicionada em
embalagem de papel  de 1kg,  original  do fabricante,  com especificações  do produto,  informações do fabricante,  data  de
fabricação e prazo de validade de no mínimo 4 meses, enriquecida com ferro e ácido fólico, produto isento de registro no
Ministério da Agricultura ? Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE)
Marca: Beatriz

28/07/2022 57 3916 - Fermento em Po Quimico embalagem com 100gr UN 18,00000 2,19000 39,42
Fermento  em  pó  quimico,  embalagem  com  100gr,  composto  de  amido  de  milho  ou  fécula  de  mandioca,  fosfato
monocálcico,  bicarbonato  de  sódio  e  carbonato  de  cálcio,  contendo  rótulo  de  acordo  com  a  legislação  do  produto.
Marca: Apti

28/07/2022 59 3966 - Filtro (coador de papel) p/cafeteira nº 102, emb. c/ 30 und. CX 12,00000 2,99000 35,88
Filtro  (coador  de  papel),  filtro  de  papel  branco,  100%  celulose,  para  coar  café,  com  fechamento  de  dupla  prensagem;
tamanho 102, gramatura 54g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071, com capacidade de um parâmetro de 12 a 18
segundos/100ml, fornecido em embalagem apropriada contendo 30 filtros cada.
Marca: Supremo

28/07/2022 60 3967 - Filtro (coador de papel) p/cafeteira nº 103, emb. c/ 30 und. CX 118,00000 2,99000 352,82
Filtro  (coador  de  papel),  filtro  de  papel  branco,  100%  celulose,  para  coar  café,  com  fechamento  de  dupla  prensagem;
tamanho 103, gramatura 54g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071, com capacidade de um parâmetro de 12 a 18
segundos/100ml, fornecido em embalagem apropriada contendo 30 filtros cada.
Marca: Supremo

28/07/2022 61 4447 - Gel dental infantil de 0 a 5 anos, embalagem com 100gr UN 17,00000 5,98000 101,66
Gel dental infantil de 0 a 5 anos, sem flúor e sem corantes, com sabor tutti-frutti. Embalagem com 100gr
Marca: bitufo

28/07/2022 62 4448 - Gel dental infantil, com sabor, flúor ativo, 50 gr. UN 40,00000 4,98000 199,20
Marca: TANDY

28/07/2022 63 4489 - Gomas de frutas sortidas tipo americana, caixa c/ 30 CX 85,00000 12,74000 1.082,90
Gomas de frutas sortidas tipo americana, caixa c/ 30 embalagens contendo 8 gomas sortidas cada. Peso aproximado da
caixa 960gr
Marca: frutgomest

28/07/2022 65 4570 - Guardanapo de papel folha dupla embalagem com 50 unidades PCT 91,00000 3,97000 361,27
Guardanapo de papel folha dupla, com aproximadamente 33cm x 33cm. Especificação: Papel absorvente; Folha dupla de
alta qualidade; 100% fibras celulósicas, cor branca; Embalagem com 50 unidades.
Marca: SORELLA

28/07/2022 66 4598 - Hastes flexíveis de polipropileno "COTONETES" caixa c/ 75un CX 35,00000 1,70000 59,50
Hastes flexíveis de polipropileno, com pontas de algodão, hidroxietilcelulose e Triclosn. Produto com validade indicada na
embalagem conforme fabricação. Indicado para a higiene diária das orelhas, além de diversos outros usos, como aplicação
de medicamentos, embalagem cx ou tubo com n mínimo 72 unidades. (Ref. Cotonetes)
Marca: COTTONBABY

28/07/2022 67 4661 - Inseticida Aerosol, spray, frasco c/ 300ml, sem odor UN 93,00000 7,29000 677,97
Inseticida aerosol splay, frasco c/ 300 ml, sem odor, ação total contra pernilongos, moscas, baratas, formigas e inclusive
mosquitos da dengue.
Marca: PROINSET

28/07/2022 68 4699 - Isqueiro a gás grande, descartável c/ duração de até 3000 ch UN 37,00000 3,45000 127,65
Isqueiro a gás grande, descartável, c/ duração de até 3000 chamas, produzido em conformidade c/ ISO 9994 e c/ selo do
INMETRO.
Marca: Bic

28/07/2022 69 5154 - Leite Condensado 395g UN 285,00000 5,00000 1.425,00
Leite  condensado;  composto  de  leite  desnatado,açúcar  e  lactose(tradicional);  de  consistência  cremosa  e  textura
homogênea;  validade  mínima  10  meses  a  contar  da  entrega  ,  pesando  395  gr
Marca: Tirol

28/07/2022 70 5162 - Leite UHT Integral 1 litros UN 192,00000 4,78000 917,76
Leite  UHT  Integral,  ingredientes:  leite  integral,  estabilizante  tripolifosfato  de  sódio,  difosfato  de  sódio  e  ortofosfato  de
sódio,  não  contendo  glúten,  com  valor  nutricional  para  porção  de  200ml:  9g  de  carboidrato,  6g  de  proteína  e  6g  de
gorduras totais, esterilizado, embalagem tetra pak de 1L, original do fabricante, composta de 6 camadas de proteção, 1 de
polietileno para proteger a embalagem da umidade externa, 1 de papel que dá resistência a embalagem, 1 de polietileno
para dar aderência às camadas internas, 1 de alumínio para evitar a passagem de oxigênio, luz e microorganismos, e por
fim 2 camadas de polietileno que evitam todo e qualquer contato do leite com os outros materiais internos da embalagem,
deve constar na embalagem a data de fabricação, o prazo de validade e o lote, com registro no Ministério da Agricultura -
Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: Terra Viva

28/07/2022 71 15078  -  Lenços/toalhas  umedecidas  com  no  mínimo  19x15  e  com  no  mínimo  48  unidades,
dermatologicamente  testado  e  sem  álcool  etílico  em  sua  composição.  Com  tampa  fliptop.

UN 112,00000 4,99000 558,88

Marca: COTTONBABY
28/07/2022 73 5196 - Limpa vidro, líquido p/ limpeza de vidros e acrílicos, c/ 5l UN 41,00000 11,99000 491,59

Limpa vidro, líquido para limpeza de vidros e acrílicos, que contenha em sua formulação Lauril Éter Sulfato de Sódio, emb.
c/ 5lt. Com registro na ANVISA.
Marca: classlimp
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28/07/2022 75 5204 - limpador perfumado 500ml UN 216,00000 2,99000 645,84
Marca: barbarex

28/07/2022 77 5206 - Limpador/desengord multi uso, c/ perfume, emb. c/ 500ml UN 123,00000 3,99000 490,77
Limpador/desengordurante multiuso, c/ perfume, embalagem com aplicador spray, c/ 500ml. Com registro na ANVISA.
Marca: ideal

28/07/2022 78 6288 - Lixa para fogão grano 100. Folhas de 225mm x 275mm UN 46,00000 1,50000 69,00
Lixa  para  fogão.  Lixa  d'água  grano  100,  confeccionada  com  Mineral  Óxido  de  Alumínio,  alta  flexibilidade.  Costado
resistente  a  quebras  e  descascamento  com  boa  impermeabilização.  Folhas  de  225mm  x  275mm.
Marca: tatu

28/07/2022 84 15079 - Luvas de látex para procedimentos não cirúrgicos, anatômicas, levemente talcadas, não
estéreis,  ambidestras,  descartáveis,  superfície  lisa,  com selo  do  INMETRO,  embalagem com 100
unidades,  diversos  ta

Par 80,00000 24,50000 1.960,00

Luvas  de  látex  para  procedimentos  não  cirúrgicos,  anatômicas,  levemente  talcadas,  não  estéreis,  ambidestras,
descartáveis,  superfície  lisa,  com  selo  do  INMETRO,  embalagem  com  100  unidades,  diversos  tamanhos  (a  escolher
conforme  necessidade),  validade  mínima  de  1  ano.
Marca: bompak

28/07/2022 88 6936 - Naftalina pacote com 30gr PCT 60,00000 1,89000 113,40
Naftalina (naftaleno refinado, sólido, insolúvel em água, instruções e precauções impressas na embalagem, com registro
no MS e notificado na ANVISA, aspecto físico: bolinhas sólidas brancas. Pacote com 30gr
Marca: SANY

28/07/2022 89 15087 - Neutralizador de odores 500ml, clorete de alquil dimetil amonio 0,8%, arromas a escolher,
conforme nessecidade.

UN 97,00000 9,00000 873,00

Marca: DEOLINE
28/07/2022 90 7003 - Óleo de Soja refinado tipo 1, em embalagem pet 900ml UN 50,00000 9,99000 499,50

Óleo de Soja refinado tipo 1, acondicionado em embalagem pet de 900ml, original do fabricante, com prazo de validade e
lote,  especificações  do  produto  e  informações  do  fabricante,  produto  isento  de  registro  no  Ministério  da  Agricultura  -
Serviço  de  Inspeção  Federal  (SIF)  ou  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE).
Marca: COAMO

28/07/2022 91 15088 - Pacote Bombom Tipo Bola, com recheio a base de castanha de caju, amendoim ou avelã,
envolvido  por  uma camada de biscoito  tipo  waffer  e  coberto  com uma camada de chocolate  ao
leite,  com peso unitário  e

PCT 115,00000 29,98000 3.447,70

Pacote Bombom Tipo Bola, com recheio a base de castanha de caju, amendoim ou avelã, envolvido por uma camada de
biscoito tipo waffer e coberto com uma camada de chocolate ao leite, com peso unitário entre 20grs a 25grs, pacote com 1
kg.
Marca: AMOR CARIOCA

28/07/2022 93 7208 - Pano branco para chão, tipo saco, medida aprox: 60x80cm UN 119,00000 4,69000 558,11
Pano  branco  alvejado  para  chão,  bolsa  tipo  saco,  duplo,  100% de  algodão,  pré-amaciado,  super  resistente,  com trama
grossa  (bem fechada),  com costura  reforçada,  medindo  no  mínimo  60x80cm.
Marca: MARTINS

28/07/2022 95 7214 - Pano para limpeza em flanela, com aprox. 38x58cm, laranja UN 92,00000 2,29000 210,68
Pano para limpeza em flanela, medida aprox. de 38x58cm, cor laranja.
Marca: belmond

28/07/2022 97 7277 - Papel Higiênico bco folha simples sem perfume c/ 4u de 60mts PCT 330,00000 4,69000 1.547,70
Papel higiênico folha simples. Papel Higiênico tipo especial SEM PERFUME, papel absorvente de primeira qualidade, fibras
100% naturais, na cor extra branco, picotado, golfrado medindo 60m x 10 cm, embalagem com 04 unidades.
Marca: FOFINHO

28/07/2022 99 7295 - Papel laminado reciclável, rolo com 7,5m x 45 cm UN 67,00000 4,99000 334,33
Papel laminado reciclável, rolo com 7,5m x 45cm
Marca: WYDA

28/07/2022 100 7316 - Papel toalha branco, pct c/ 2 rolos de 60 fls cada. PCT 400,00000 2,98000 1.192,00
Papel toalha branco, pacote com 2 rolos c/ 60 fls de aproximadamente 20 x 21cm cada.
Marca: SORELLA

28/07/2022 103 7497 - Pastilhas sanitária adesiva, poder bactericida CX 167,00000 3,48000 581,16
Pastilhas  sanitária  adesiva.  Poder  bactericida,  fragrância  agradável,  registro  no  Ministério  da  Saúde.  Caixa  contendo  03
(três)  pastilhas  adesivas  de  9g  a  12g  cada.  Fragrância  a  escolher  no  momento  da  solicitação.
Marca: SANY

28/07/2022 104 7499 - Pastilhas/bala de frutas. Emb.c/ peso de 440 à 450gr. CX 75,00000 20,74000 1.555,50
Pastilhas/bala de frutas sortidas, sub-embaladas em tubos. Embalagem com peso entre 440 à 450gr.
Marca: DOCILE

28/07/2022 107 7601 - Pimenta preta em grão, embalagem com no mínimo 15gr UN 5,00000 4,19000 20,95
Pimenta preta em grão, embalagem com no mínimo 15gr.
Marca: incas

28/07/2022 108 7690 - Pipoca doce pacote com 100gr cada. PCT 550,00000 2,24000 1.232,00
Marca: Bilu

28/07/2022 109 7699 - Pirulito achatado, embalagem c/ 500g e no mín. 50 und. PCT 85,00000 6,84000 581,40
Pirulito achatado, embalagem c/ 500g e no mín. 50 und.
Marca: FLORESTAL

28/07/2022 111 7919 - Polvilho azedo, embalagem com 500gr. PCT 71,00000 3,09000 219,39
Marca: Prata

28/07/2022 112 12128 - Pomada de assadura, peso líq. 45g UN 50,00000 18,00000 900,00
Pomada de assadura, palmitato 1000 ul/g, colecalciferol 400 ul/g, óxido 42,000 de zinco 100 mg/g, peso líq. 45g
Marca: ANJINHO

28/07/2022 113 8105 - Prendedor de roupas de madeira com 12und. PCT 83,00000 1,70000 141,10
Marca: reluz

28/07/2022 121 8510 - Repelente infantil aerosol 200ml, hipoalergênico UN 74,00000 25,00000 1.850,00
Repelente infantil aerossol 200ml, hipoalérgico, dermatologicamente testado. Para uso em crianças a partir dos 6 meses.
Marca: aaaaaanjinho

28/07/2022 123 14237 - Rodo com cabo de madeira com lâmina de borracha de 60cm. UN 6,00000 11,50000 69,00
Marca: COMPANHEIRA

28/07/2022 127 8735 - Sabão de alcool em barra 400 gramas PCT 94,00000 3,30000 310,20
Marca: OTIMO

28/07/2022 130 8758 - Sabonete infantil neutro sem álcool 80g UN 40,00000 2,29000 91,60
Sabonete  infantil  neutro,  sem  adição  de  álcool,  hipoalérgico,  dermatologicamente  testado,  com  propriedades
reconhecidamente  hidratantes,  peso  80gr.  Com  registro  no  ministério  da  saúde/ANVISA.
Marca: BABY

28/07/2022 135 18434  -  Saco  para  lixo,  cor  AZUL,  capacidade  de  no  mínimo  20  litros,  confeccionado  em
polietileno,  medindo  no  mínimo  (largura  75cm  x  altura  105cm),  suportando  até  20  quilos,
gramatura  de  8  micras.  Embalagem  c

PCT 13,00000 9,99000 129,87

Saco para lixo, cor AZUL, capacidade de no mínimo 20 litros, confeccionado em polietileno, medindo no mínimo (largura
75cm x altura 105cm), suportando até 20 quilos, gramatura de 8 micras. Embalagem com 100 sacos.
Marca: Star

28/07/2022 136 18435  -  Saco  para  lixo,  cor  AZUL,  capacidade  de  no  mínimo  40  litros,  confeccionado  em
polietileno,  gramatura  de  no  mínimo  8  micras.  Embalagem  com  100  sacos.

PCT 110,00000 9,99000 1.098,90

Marca: Star
28/07/2022 139 15089  -  Saco  para  lixo,  cor  PRETO  OU  AZUL,  capacidade  de  15  litros,  confeccionado  em

polietileno,  gramatura  de  8  micras.  Embalagem  com  100  sacos.
PCT 224,00000 7,14000 1.599,36

Marca: Star
28/07/2022 144 8797 - Sacola plástica branca virgem, tamanho 48x58. Caixa com 1000 CX 6,00000 109,00000 654,00

Sacola plástica branca virgem, tamanho 48x58. Caixa com 1000 unidades
Marca: diciplan



Licitações Adjudicadas

Município de Peritiba

Usuário: Mariele Andressa
Chave de Autenticação Digital

1623-4450-854
Página

4 / 7http://www.peritiba.sc.gov.br
CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122
Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC

prefeitura@peritiba.sc.gov.br

28/07/2022 145 8813 - Sal amoníaco, embalagem com no mínimo 40gr. UN 4,00000 1,98000 7,92
Marca: Apti

28/07/2022 146 8818 - Sal refinado iodado 1kg UN 8,00000 1,59000 12,72
Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com
dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e no máximo 15mg por Kg de acordo com a Legislação Federal Específica,
não contendo glúten, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno, resistente e transparente de 1Kg, original do
fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote, produto isento de registro
no Ministério da Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Marca: zizo

28/07/2022 147 8845 - Sapólio em pó 300g UN 8,00000 2,59000 20,72
Marca: SANY

28/07/2022 148 8846 - Sapolio líquido 300ml UN 175,00000 3,29000 575,75
Marca: SANY

28/07/2022 150 9024 - Shampoo infantil neutro de 400ml UN 40,00000 15,00000 600,00
Shampoo  infantil  neutro,  com  400ml,  para  todo  tipo  de  cabelo,  com  PH  balanceado,  oftalmo  e  dermatologicamente
testado,  com  registro  no  ministério  da  saúde/ANVISA.
Marca: Tralala

28/07/2022 160 9555 - Tira manchas liquido s/ cloro, p/ tecido, emb. c/ 500 ml. UN 75,00000 20,00000 1.500,00
Marca: vasnihs

28/07/2022 170 10048 - Vassoura de palha de sorgo c/ no mín 40cm de leque, c/ cabo. UN 141,00000 25,89000 3.650,49
Vassoura  (colonial)  de  palha  de  capim  SORGO,  com  cabo,  para  uso  externo,  reforçada  e  resistente,  com  grande
quantidade de cerdas naturais selecionadas isentas de cupim, com aproximadamente 40cm ou mais de largura e 4cm de
espessura  no  leque,  aproximadamente  60cm  de  comprimento  da  base  até  as  pontas  das  cerdas  sendo  que  as  cerdas
deverão estar aparadas uniformemente, com cabo de madeira medindo aproximadamente 1,20m, cerdas amarradas com
fios de arame branco na base, leque com 3 (Três) costuras de material sintético ou natural sendo que a terceira costura
deve estar aproximadamente a 23cm da ponta das cerdas, para que prolongue a duração da vassoura.
Marca: COLONIAL

28/07/2022 171 10045 - Vassoura de nylon com cabo com aprox. 1,20m UN 43,00000 6,24000 268,32
Vassoura de nylon, c/ base em polipropileno de aprox. 22cm e cerdas macias de aprox. 11cm com plumagem nas pontas,
matéria sintética, cabo em metal plastificado ou madeira plastificado com aprox. 1,20m, fixação do cabo com sistema de
rosca.
Marca: Condor

28/07/2022 174 10082 - Veneno granulado para baratas 25g PCT 51,00000 2,40000 122,40
Marca: barapil

Fornecedor: 211 - MERCADO POLIANE LTDA CPF/CNPJ: 00.070.364/0001-48 Valor total (R$): 7.056,30

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
28/07/2022 34 3050 - Copo descartável 80ml com 100und PCT 224,00000 4,30000 963,20

Copo  descartável  80ml  com 100und,  fabricado  em polipropileno  branco  ou  translúcido,  o  copo  deve  trazer  gravado  em
relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de
material para reciclagem. Procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.
Marca: CRISTAL COPOS

28/07/2022 120 8511 - Repelente infantil sem álcool 100ml UN 44,00000 15,25000 671,00
Repelente  infantil  100ml.  Loção  repelente  de  insetos  (antimosquitos),  textura  cremosa,  suave,  sem  álcool,  hipoalérgico,
dermatologicamente  testado,  embalagem com no  mínimo  100  ml.  Para  uso  em  crianças  a  partir  dos  6  meses.
Marca: Johnsons

28/07/2022 151 20043  -  Soda  cáustica  em  escamas  1  kg,  excelente  na  fabricação  de  sabão  caseiro,  desentupir
tubulações  de  esgoto,  limpar  caixa  de  gordura  e  resíduos  em  geral

UN 10,00000 13,95000 139,50

Marca: GIOCA
28/07/2022 161 9568 - Toalha de banho cores claras c/ tira de canhamo, 0,70x140m UN 185,00000 9,90000 1.831,50

Toalha de banho cores claras com tira de canhamo para bordar, medindo no mínimo 0,70x140m
Marca: atlantica

28/07/2022 162 9569 - Toalha de banho cores claras medindo no mínimo 0,70x1,40m UN 65,00000 9,90000 643,50
Marca: atlantica

28/07/2022 163 9572 - Toalha de banho cores escuras, medindo no mínimo 0,70x1,40m UN 184,00000 9,90000 1.821,60
Marca: atlantica

28/07/2022 166 9576 - Toalha de rosto escuras, medindo no mínimo 50x80cm. UN 50,00000 5,50000 275,00
Marca: atlantica

28/07/2022 167 9580 - Toalhas higienicas p/ bebês medindo aprox 23 cm x 36 UN 90,00000 7,90000 711,00
Toalhas higiênicas para bebês. Tamanho: 23 cm x 36 cm composição de no mínimo 90% algodão.
Marca: FAAP

Fornecedor: 1903 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 11.499.653/0001-83 Valor total (R$): 27.222,35

28/07/2022 8 18444  -  Álcool  antisséptico  refil  spray  400ml,  proteção  antibacteriana,  é  indicado  para  a
higienização  e  proteção  das  mãos  de  maneira  fácil  e  prática,  proporciona  uma  higienização
eficiente  sem  enxágue,  ação

UN 6,00000 6,73000 40,38

Álcool  antisséptico  refil  spray  400ml,  proteção  antibacteriana,  é  indicado  para  a  higienização  e  proteção  das  mãos  de
maneira  fácil  e  prática,  proporciona uma higienização eficiente  sem enxágue,  ação antisséptica  comprovada,  emolientes
que  amaciam  e  suavizam  a  pele,  elimina  99,99%  das  bactérias,  tem  aplicação  em  cozinhas  industriais,  indústrias
alimentícias,  laboratórios,  hospitais,  etc.
Marca: PREMISSE

28/07/2022 15 422 - Anti- mofo desumidificador, pote com 130gr PCT 153,00000 6,55000 1.002,15
Anti-mofo desumidificador, pote com 130gr
Marca: GOTA LIMPA

28/07/2022 26 2421 - Cera líquida incolor, embalagem c/ 5 lts UN 33,00000 37,00000 1.221,00
Cera líquida incolor, embalagem c/ 5 lts. Composição: emulsão de ceras, nivelante, fragrância, benzisotiazolona e água.
Marca: ILLO

28/07/2022 33 3045 - Copo descartável 200ml com 100und PCT 412,00000 5,25000 2.163,00
Copo descartável  200ml com 100und, fabricado em polipropileno branco ou translúcido, o copo deve trazer gravado em
relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de
material para reciclagem. Procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.
Marca: ORLEPLAST

28/07/2022 36 3151 - Creme para pentear infantil, sem enxágue 150ml UN 40,00000 11,08000 443,20
Creme  para  pentear  infantil,  sem  enxágue,  formula  dermatologicamente  testada  com  ph  balanceado,  desenvolvido
especialmente  para  crianças,  que  não  provoque  ardência  nos  olhos  150ml
Marca: Tralala

28/07/2022 43 18431 - Dispenser com reservatório para abastecimento de até 700ml de sabonete espuma com
tecla  aperte  /  válvula,  constituído  em  plástico  com  alta  resistência  ao  impacto.  Instalação:
parafusos  e  buchas  que  ac

UN 45,00000 30,50000 1.372,50

Dispenser com reservatório para abastecimento de até 700ml de sabonete espuma com tecla aperte / válvula, constituído
em  plástico  com  alta  resistência  ao  impacto.  Instalação:  parafusos  e  buchas  que  acompanham  o  produto.  Dimensões
aproximadas:   Largura:  10,5cm/  Altura:  25,5cm/  Profundidade:  11cm.
Marca: PREMISSE

28/07/2022 44 17157  -  Dispenser  com  reservatório  para  abastecimento  de  até  800ml  de  sabonete  líquido  ou
álcool  gel  com  tecla  aperte  /  válvula,  constituído  em  plástico  com  alta  resistência  ao  impacto.
Instalação:  parafusos

UN 28,00000 22,40000 627,20

Dispenser com reservatório para abastecimento de até 800ml de sabonete líquido ou álcool gel com tecla aperte / válvula,
constituído  em  plástico  com  alta  resistência  ao  impacto.  Instalação:  parafusos  e  buchas  que  acompanham  o  produto.
Dimensões  aproximadas:   Largura:  10,5cm/  Altura:  25,5cm/  Profundidade:  11cm.
Marca: PREMISSE

28/07/2022 45 18432 - Dispenser para álcool spray constituído em plástico com alta resistência ao impacto, UN 62,00000 20,85000 1.292,70
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processo de produção por injeção termoplástica, sistema de fechamento inteligente, sistema para
uso Refil 400ml, te
Dispenser  para  álcool  spray  constituído  em plástico  com alta  resistência  ao  impacto,  processo  de  produção  por  injeção
termoplástica,  sistema  de  fechamento  inteligente,  sistema  para  uso  Refil  400ml,  tecla  aperte  com  limite  de  curso,  que
garante  eficiência  e  economia  na  saída  do  produto  com  controle  de  quantidade,  espaço  interno  com  todas  as  paredes
revestidas  que  garantem  mais  higiene  evitando  umidade  e  poeira,  visor  transparente  que  permite  visualização  do
conteúdo,  facilitando  o  abastecimento.  Medidas:  19  x  85  x  87cm  (AxLxP),  cor:  Branco,  utiliza  Refil  400ml,  fixação  de
parede  através  de  3  fitas  dupla  face  pré  colocadas  no  dispenser  com  +  ou  -  6cm  cada.
Marca: PREMISSE

28/07/2022 52 3664 - Escova plástica para lavar roupas tamanho aproximado de 12cm UN 19,00000 2,05000 38,95
Escova plástica para lavar roupas, tamanho aproximado de 12cm, com cerdas sintéticas de 2,5 cm.
Marca: COMPANHEIRA

28/07/2022 64 4568 - Guardanapo de papel 23x23cm folha simples embalagem c/ 50und PCT 72,00000 1,15000 82,80
Guardanapo de papel 22x23 cm embalagem c/ 50und, papel absorvente, folha simples, cor branca, 100% folhas naturais
com 4 dobras.
Marca: Diplomata

28/07/2022 74 5202 - Limpador limpeza pesada com ação desengordurante 5lt UN 160,00000 14,33000 2.292,80
Limpador limpeza pesada 5lt. Com registro na ANVISA. Especificação: Limpador com ação desengordurante, com grande
poder  de  dissolver  e  emulsificar  óleos  e  gorduras  com  rapidez  e  eficiência,  sem  agredir  e/ou  manchar  as  superfícies,
confere alto poder de limpeza, utilizado em fornos combinados, coifas, chapas, fogões ou qualquer superfície lavável, com
sujidade pesada.  Faixa  de  concentração para  o  uso:  Puro;  Aspecto:  líquido;  Ph 11,5  -  13,5;  composição  química:  tenso
ativoanfotérico, tenso ativo não aniônico, sequestrante e alcalinizante; princípio ativo: hidróxido de sódio (nº CAS 1310-73-
2) 6,0 - 10,0%.
Marca: ATTIVO

28/07/2022 79 6351 - Lustra móveis 100ml UN 40,00000 7,80000 312,00
Lustra móveis 100ml. Composição: Óleo mineral, Óleo vegetal, Solvente vegetal e Aromatizantes. Validade: 3 anos após a
data de fabricação. Instruções de uso do produto no rótulo. Observações no rótulo: Informações do fabricante: endereço
completo,  CNPJ,  responsável  técnico  com  CRQ,  número  de  registro  e  autorização  de  funcionamento  do  Ministério  da
Saúde; Produto saneante notificado pela ANVISA; Informações e telefones de emergência no caso de ingestão do produto;
Serviço de atendimento ao consumidor.
Marca: ÓLEO DE PEROBA

28/07/2022 80 6353 - Lustra móveis cera, 200ml. UN 38,00000 7,85000 298,30
Lustra  móveis  200ml.  Composição:  Ceras,  silicones,  emulsificantes,  espessante,  conservante,  solvente  alifático,
coadjuvante e água. Observações no rótulo: Instruções de uso do produto, informações do fabricante: endereço completo,
CNPJ, responsável técnico com CRQ, número de registro e autorização de funcionamento do Ministério da Saúde; Produto
saneante  notificado  pela  ANVISA;  Informações  e  telefones  de  emergência  no  caso  de  ingestão  do  produto;  Serviço  de
atendimento  ao  consumidor.
Marca: Destac

28/07/2022 81 6374 - Luva de borracha latex, reforçada, anatômico cano curto 25cm Par 33,00000 2,99000 98,67
Marca: DANNY

28/07/2022 82 6375 - Luva de borracha reforçada cano longo até alt. do cotovelo. Par 94,00000 10,19000 957,86
Marca: LONGATEX

28/07/2022 98 17170 - Papel Higiênico Rolão Especial Branco Luxo Folha Simples Embalagem com 08 rolos x 300
m. Fabricado com 100% de celulose.

UN 28,00000 31,82000 890,96

Papel  Higiênico  Rolão  Especial  Branco  Luxo  Folha  Simples  Embalagem com 08  rolos  x  300  m.  Fabricado  com 100% de
celulose.
Marca: FLORAX

28/07/2022 102 7317 - Papel toalha interf. 2 dob branco, aprox. 23x20cm c 1000 fls PCT 332,00000 12,50000 4.150,00
Papel toalha inter-folha 2 dobras branco, fibras 100% naturais, com gramatura de 20 grs/ m², medindo aproximadamente
23x20cm pcte c/ 1000 toalhas separadas em 4 pacotes plásticos de 250 folhas cada.
Marca: BELA VISTA

28/07/2022 105 7528 - Pedra sanitária com cesto UN 63,00000 1,00000 63,00
Marca: SANY

28/07/2022 106 7529 - Pedra sanitaria sem cesta UN 30,00000 0,94000 28,20
Pedra sanitária sem cesto.
Marca: SANY

28/07/2022 110 7702 - Pirulitos redondos tipo bola, 600gr PCT 48,00000 7,39000 354,72
Pirulitos redondos tipo bola, sabores frutas, pacote com no mínimo 600gr e aproximadamente 50 pirulitos.
Marca: BERBAU

28/07/2022 116 8258 - Ratoeira zincada, medindo aproximadamente 11,5x7x2cm (CxPxA) UN 2,00000 10,23000 20,46
Marca: DAREX

28/07/2022 117 8396 - Refil mop parede (pó) 40x12cm UN 5,00000 39,15000 195,75
Marca: BETANIN

28/07/2022 122 8628 - Rodo com braçadeira plástica 45 cm com cabo de madeira 120cm UN 3,00000 5,75000 17,25
Rodo com braçadeira plástica 45 cm, com cabo de madeira de 120cm.
Marca: BOMPACK

28/07/2022 124 8629 - Rodo com cabo de madeira 40cm UN 7,00000 4,99000 34,93
Rodo de 40 cm com borracha dupla, suporte plástico e cabo de madeira de 120cm
Marca: COMPANHEIRA

28/07/2022 125 8633 - Rodo de alumínio 0,45cm co cabo de alumínio 1,50m UN 13,00000 38,20000 496,60
Rodo de alumínio 0,45 cm com cabo de alumínio extensão 1,50 m Descrição: - Cabo em Alumínio Polido com as seguintes
medidas:  1,50 mts (borracha 0,45 cm) 1,50 mts Especificações: - Base de alumínio polido de alta resistência - Suporte de
alumínio  polido  de  alta  resistência  para  fixação  do  cabo  -  Borracha  (refil)  substituível  dos  os  tamanhos,  com  ótima
aderência  e  super  eficiência  na  secagem.
Marca: desafio

28/07/2022 129 8754 - Sabonete espuma (refil) embalagem mínima 700ml UN 10,00000 7,75000 77,50
Sabonete espuma (refil) para aplicadores de pressão, embalagem mínima 700 ml.
Marca: PREMISSE

28/07/2022 132 8768 - Saboneteira para sabonete líquido c/ até 800ml UN 40,00000 23,10000 924,00
Saboneteira para sabonete líquido com reservatório para refil de até 800ml; abricado em plástico polipropileno com baixa
densidade  e  alta  resistência,podendo  ser  fixado  em  parede  através  de  sistema  anti-furto,  com  buchas  expansíveis  ou
fincado em parede por adesivo; tampa frontal, tipo basculante e visor central transparente para facilitar a visibilidade do
produto no abastecimento. Dimensões aproximadas (alt.x larg.x prof.): 21x11x10cm.
Marca: PREMISSE

28/07/2022 137 18436  -  Saco  para  lixo,  cor  CINZA,  capacidade  de  no  mínimo  40  litros,  confeccionado  em
polietileno,  gramatura  de  no  mínimo  8  micras.  Embalagem  com  100  sacos.

PCT 80,00000 27,50000 2.200,00

Marca: EREPLAST
28/07/2022 138 18437  -  Saco  para  lixo,  cor  MARROM,  capacidade  de  no  mínimo  40  litros,  confeccionado  em

polietileno,  gramatura  de  no  mínimo  8  micras.  Embalagem  com  100  sacos.
PCT 20,00000 27,50000 550,00

Marca: EREPLAST
28/07/2022 143 18442  -  Saco  para  lixo,  cor  VERMELHO,  capacidade  de  no  mínimo  40  litros,  confeccionado  em

polietileno,  gramatura  de  no  mínimo  8  micras.  Embalagem  com  100  sacos
PCT 100,00000 27,80000 2.780,00

Marca: EREPLAST
28/07/2022 154 9183 - Suporte/Armação para Mop parede (pó) em plástico, 40x13cm UN 4,00000 29,99000 119,96

Suporte/Armação para Mop parede (pó) em plástico, medindo 40x13cm, com cabo.
Marca: BETANIN

28/07/2022 155 9184 - Suspiro quadrado colorido, caixa c/ 50 unid. CX 21,00000 32,50000 682,50
Suspiro quadrado colorido, caixa c/ 50 unid. aproximadamente 1,1 kg
Marca: Maras

28/07/2022 169 15092 - Varal de chão com abas com as seguintes características mínimas: Estrutura tubular em UN 11,00000 92,00000 1.012,00
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aço, na cor branca; tamanho 1,82 m aproximadamente.
Marca: MOR

28/07/2022 172 10049 - Vassourão 40cm com cabo de madeira UN 14,00000 19,20000 268,80
Vassourão 40cm c/Cabo Reforçado 1,40m 28mm
Dimensões:  40  x  6  x  10,5cm.  Cerdas  de  PET  Ø  0,80  mm.  Cabo  madeira  cru  1,40m  28mm.  Para  uso  quando  houver
sobrecarga  para  o  cabo.  Varrição  pesada.
Marca: BETANIN

28/07/2022 173 10081 - Veneno granulado p/ ratos a base de Brodifacoum emb. c/ 25g PCT 49,00000 2,29000 112,21
Marca: KLERAT

Fornecedor: 5218 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 18.449.927/0001-79 Valor total (R$): 60,00

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
28/07/2022 152 9140 - Suporte dispenser para copos de água 180 ml UN 3,00000 20,00000 60,00

Suporte dispenser para copos de água 180 ml. Injetado em plástico ABS e tubo em poliestireno transparente.
Marca: JSN

Fornecedor: 5258 - TATIELLE BUENO ALVES CPF/CNPJ: 35.193.845/0001-25 Valor total (R$): 50.130,37

28/07/2022 4 15020 -  Água  sanitária/alvejante  5  lts,  solução  aquosa  à  base  de  hipoclorito  de  sódio  ou  cálcio,
com teor  de  cloro  ativo  entre  2,0  a  2,5% p/p.,  com registro  na  ANVISA.

UN 735,00000 5,50000 4.042,50

Marca: MAIS BRILHO
28/07/2022 5 207 - Água sanitaria/alvejante perfumada com cloro 2 lt UN 314,00000 3,50000 1.099,00

Água sanitária/alvejante perfumada, embalagem com 2 lts, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p., com registro na
ANVISA.
Marca: MAIS BRILHO

28/07/2022 6 208 - Água sanitária/alvejante sem cloro 5lt UN 388,00000 11,50000 4.462,00
Água sanitária/alvejante sem cloro (para lavar roupas coloridas) embalagem c/ 5lt.
Marca: MAIS BRILHO

28/07/2022 11 17156 - Álcool Gel Antisséptico 70° para higienização de mãos, embalagem com 5 litros. Produto
balanceado que, além de higienizar, não resseca as mãos. Tem em sua formulação extrato natural
de Aloe Vera. Seca

UN 53,00000 38,90000 2.061,70

Álcool  Gel  Antisséptico  70°  para  higienização  de  mãos,  embalagem  com  5  litros.  Produto  balanceado  que,  além  de
higienizar,  não  resseca  as  mãos.  Tem em sua  formulação  extrato  natural  de  Aloe  Vera.  Secagem rápida.  Indicado  para
assepsia  das  mãos,  é  um excelente  bactericida.  Especialmente  recomendado  para  ambientes  como  cozinhas  industriais,
hospitais,  comércio,  escolas,  indústrias  alimentícias,  clínicas,  pet  shops  e  consultórios.
Marca: SUPER VALE

28/07/2022 13 300 - Amaciante de roupa 5lt UN 161,00000 10,00000 1.610,00
Amaciante  de  roupa  5lts.  Especificação:  Aspecto  físico  líquido  viscoso,  concentrado,  solúvel  em  água,  base  neutra.
Composição:  tensos  ativos  catiônicos,  associado  a  antioxidantes  especiais;  Essência,  bactericida  e  bacteriostático,  com
corante,  Ph  neutro,  concentrado.  Aplicação  amaciante  artigos  têxteis.  *Composição  impressa  na  embalagem.
Marca: conforte

28/07/2022 17 551 - Aromatizandte automotivo tipo cartão UN 66,00000 14,99000 989,34
Aromatizandte automotivo tipo cartão com fragrâncias variadas de primeira qualidade com ação instantânea e aroma de
longa duração.  Possui 10 cm de comprimento e 5 Gramas.
Marca: auto car

28/07/2022 38 3251 - Desinfetante germicida, emb. 5lt, fragrância a escolher UN 516,00000 4,70000 2.425,20
Marca: MAIS BRILHO

28/07/2022 40 3278 - Detergente limpeza pesada, limpa piso 5lts UN 136,00000 9,90000 1.346,40
Detergente limpeza pesada, limpa piso 5 lts.
Marca: MAIS BRILHO

28/07/2022 49 3622 - Erva mate 1 kg sem adição de açúcar PCT 610,00000 7,30000 4.453,00
Erva mate 1 kg sem adição de açúcar.
Marca: NOZVITZ

28/07/2022 72 5192 - Limpa alumínio 5lt, detergente ácido UN 29,00000 15,00000 435,00
Limpa alumínio 5lts, detergente ácido, podendo ser usado para limpeza de metais como: aluminio, ferro galvanizado, aço
inox e também pisos escurecidos, telhas.
Marca: brilho m

28/07/2022 76 5205 - Limpador Perfumado 5litros UN 168,00000 8,50000 1.428,00
Marca: MAIS BRILHO

28/07/2022 87 6847 - Milho para pipoca embalagem com 500g. PCT 305,00000 2,90000 884,50
Marca: Kanty

28/07/2022 94 7211 - Pano de prato branco, com barra, dimensões aprox de 76x49cm. UN 195,00000 3,50000 682,50
Pano de prato branco, com barra, tecido 100% algodão alvejado, dimensões aproximadas de 76x49cm.
Marca: cristalina

28/07/2022 96 7276 - Papel higiênico bco folha dupla macio, c/ 4 rls de 30m cada. PCT 1.830,00000 3,20000 5.856,00
Papel  higiênico folha dupla  macio,  Papel  Higiênico tipo especial  SEM PERFUME,  papel  absorvente de primeira  qualidade,
fibras  100% naturais,  na cor  extra  branco,  picotado,  golfrado,  pcte  c/  4  rls  de 30m cada.
Marca: best

28/07/2022 101 7318 - Papel toalha interfolhas 2 dob, extra branco, c/ 1000 folhas PCT 1.459,00000 9,95000 14.517,05
Papel  toalha  extra  branco  Extra  Luxo,  inter-folha  2  cobras,  fibras  100%  naturais,  com  gramatura  de  20  grs/  m²,  alta
absorção e bom índice de RU (resistência a úmido), medindo aproximadamente 23x20cm pcte c/ 1000 toalhas, separadas
em 4 pacotes plásticos de 250 folhas cada.
Marca: BELA VISTA

28/07/2022 115 8236 - Querosene para limpeza frasco c/ no mínimo 850ml UN 35,00000 11,30000 395,50
Querosene para limpeza frasco c/ no mínimo 850 ml.
Marca: GIOCA

28/07/2022 118 8397 - Refil mop, medindo 25x15cm (pano) UN 2,00000 38,95000 77,90
Marca: BETANIM

28/07/2022 119 8398 - Refil mop, medindo 45x15cm (pano) UN 2,00000 41,00000 82,00
Marca: BETANIM

28/07/2022 126 8634 - Rodo de espuma, aprox. 260x70mm c/ alt. da espuma de 50mm. UN 22,00000 18,99000 417,78
Rodo de espuma medindo aprox. 260x70mm c/ altura da espuma de 50mm, com cabo.
Marca: SENDOR

28/07/2022 149 9022 - Shampoo Automotivo ultra concentrado com cera UN 14,00000 13,00000 182,00
Shampoo Automotivo ultra concentrado com cera, proporcionando alto brilho e conservando muito mais a lataria. Contém
90% de cera e rende até 500 litros.5L
Marca: MAIS BRILHO

28/07/2022 153 9145 - Suporte dispersor de papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras UN 15,00000 24,00000 360,00
Suporte dispersor de papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. Confeccionado plástico polipropileno resistente, podendo
ser  fixado  em parede  através  de  sistema anti-furto,  com buchas  expansíveis  ou  fincado  em parede  por  adesivo;  tampa
frontal,  tipo  basculante  e  visor  central  transparente  para  facilitar  a  visibilidade  do  produto  no  abastecimento.Dimensões
aproximadas  (alt.x  larg.x  prof.):  32x25x13  cm.
Marca: PREMISSE

28/07/2022 164 9573 - Toalha de banho simples (para chão), med. no mín. 0,70x1,00m UN 119,00000 6,00000 714,00
Toalha de banho simples (para chão), medindo no mínimo 0,70x1,00m.
Marca: LDA

28/07/2022 165 9575 - Toalha de rosto claras, medindo no mínimo 50x80cm. UN 245,00000 5,00000 1.225,00
Marca: beira riu

28/07/2022 168 9655 - Touca descartável c/ elástico, confec. em TNT c/ 100 und PCT 32,00000 12,00000 384,00
Touca descartável c/ elástico, confeccionada em TNT hidrofílico 100% polipropileno (branco), gramatura 20g/m2, tamanho
único, pacote com 100 und.
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Marca: bompak

Fornecedor: 354 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CPF/CNPJ: 01.010.272/0001-35 Valor total (R$): 6.883,00

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
28/07/2022 27 2422 - Cera líquida preta embalagem c/ 5 lts UN 5,00000 54,00000 270,00

Cera líquida preta embalagem c/ 5 lts. Composição: emulsão de ceras, nivelante, fragrância, benzisotiazolona e água.
Marca: INGLESA

28/07/2022 85 6719 - Mata mosca de plástico med. Aprox. 44,5x8x1 cm UN 6,00000 3,00000 18,00
Marca: PLASVALE

28/07/2022 92 7176 - Palito de dente roliço, caixa com 200 unidades CX 43,00000 1,00000 43,00
Palito de dente de madeira; no formato rolico e pontiagudo; medindo 65x2,0mm; embalagem paliteiro de papelao c/ 200
unidades.
Marca: GABOARDI

28/07/2022 131 8764 - Sabonete líquido, antisséptico, biodegradável c/ 5lts. UN 65,00000 24,80000 1.612,00
Sabonete  líquido,  antisséptico,  uso  externo,  biodegradável,  testado  dermatologicamente,  pronto  para  usar  sem  diluir,
fragrância  a  escolher  no  momento  da  solicitação.  Embalagem  com  5lts.
Marca: ILLO

28/07/2022 157 9287 - Tapete emborrachado vulcanizado a quente 1,15mx50cm UN 6,00000 430,00000 2.580,00
Marca: 3M

28/07/2022 158 9288 - Tapete emborrachado vulcanizado a quente 65mx50cm UN 8,00000 295,00000 2.360,00
Marca: 3M

Total Adjudicado (R$): 164.265,82

Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 164.265,82

Liziane Klein Gaertner
Pregoeiro


