PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA
CNPJ 44.528.842/0001-96

ANEXO I - QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DO OBJETO

PROCESSO Nº 032/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza,
copa e cozinha e produtos de higienização.
1 - ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS:

ITEM QUANT.

UNIDADE

DESCRIÇÃO

1

20

UN

ABRIDOR DE LATA EM INOX: Confeccionada em aço inoxidável, medindo aproximadamente
14,5 cm x 4,7 cm 2,5 cm.

2

120

PCT

ABSORVENTE HIGIÊNICO NORMAL: Normal suave, com gel, com abas, com no mínimo 03
linhas adesivas. Pacote contendo 16 unidades.

3

120

PCT

ABSORVENTE HIGIÊNICO NOTURNO: Noturno suave, com gel, com abas. Pacote contendo
16 unidades.

4

200

UN

ACENDENDOR DE FOGÃO: Confeccionado em PVC rígido e aço, medindo, aproximadamente
23 cm x 03 cm x 03 cm.

5

1500

GL

AGUA SANITÁRIA 5L: Composição aproximada de hipoclorito de sódio 2% a 2,5% p/p de
cloro ativo, hidróxido de sódio, carbonato de cálcio e água. Indicado como alvejante,
desinfetante e tira manchas. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros. Marcas sujeridas:
DESOMAX, IPÊ, QBOA, CANDURA, DACLOR.

6

500

FR

ÁLCOOL GEL 70% 500 ML: Álcool gel antisséptico 70% INPM é indicado para a proteção e o
cuidado das mãos e utilizar em diferentes ambientes que requeiram higienização eficiente.
Elimina 99,9% das bactérias. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante. Frasco de 500 ml.

7

600

GL

ÁLCOOL GEL 70% 5L: Álcool gel antisséptico 70% INPM é indicado para a proteção e o
cuidado das mãos e utilizar em diferentes ambientes que requeiram higienização eficiente.
Elimina 99,9% das bactérias. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros.

8

600

GL

ÁLCOOL HIDRATADO 70% 5L: Álcool etílico hidratado 70% INPM é indicado com
desinfetante hospitalar e utilizar em diferentes ambientes que requeiram higienização
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eficiente. Elimina 99,9% das bactérias. O produto deverá apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros.
9

500

FR

ÁLCOOL HIDRATADO 92,8° 1L: Álcool etílico hidratado 92,8° INPM é indicado para vitrines,
espelhos, vidros, pisos, fórmicas, azulejos, bancadas de mármore, equipamentos e
utensílios. Medindo aproximadamente 25 cm x 7 cm x 7 cm. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Frasco de
01 litro.

10

600

GL

ÁLCOOL HIDRATADO 92,8° 5L: Álcool etílico hidratado 92,8° INPM é indicado para vitrines,
espelhos, vidros, pisos, fórmicas, azulejos, bancadas de mármore, equipamentos e
utensílios. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros.

11

100

PCT

ALGODÃO 100G: Macio e absorvente, confeccionados em fibras de 100% algodão alvejadas.
Pacote com 100g.

12

600

GL

AMACIANTE DE ROUPAS 5L: Amaciante com especificações aproximadas de PH a 25°C,
entre 4,5 a 6,5, princípio ativo entre 6% e 8% , densidade, a 25%, entre 0,810 a 0,991 g/ml,
completamente solúvel em água, aparência líquido viscoso, cor azul claro. Utilizado na
proporção de 4 ml a 10 ml/Kg de roupa seca. O produto deverá apresentar validade mínima
de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros. Marcas
sujeridas: DESOMAX, IPÊ, RILL, CONFORT, MON BIJU, DONNY.

13

60

KIT

APARELHO PARA BARBEAR: Composto de plástico, descartável, 02 lâminas e 01 fita
lubrificante, cabo emborrachado e 01 cabeça móvel. Embalagem contendo 02 unidades de
aparelho.

14

20

UN

ASSADEIRA REDONDA ALTA 35 CM: Confeccionada em alumínio acabamento externo
polido, com fundo fixo, medindo aproximadamente 35cm de diâmetro x 7,5cm altura.
Marca de referência: NIGRO, VIGOR, ROCHEDO.

15

20

UN

ASSADEIRA RETANGULAR ALTA Nº 01: Confeccionada em alumínio acabamento externo
polido, medindo aproximadamente 31cm x 21cm x 4,5cm. Marcas sugeridas: NIGRO,
VIGOR, ROCHEDO.

16

20

UN

ASSADEIRA RETANGULAR ALTA Nº 04: Confeccionada em alumínio acabamento externo
polido, medindo aproximadamente 45cm x 30cm x 05 cm. Marcas sugeridas: NIGRO,
VIGOR, ROCHEDO.

17

20

UN

ASSADEIRA RETANGULAR ALTA Nº 05: Confeccionada em alumínio acabamento externo
polido, medindo aproximadamente 54cm x 35cm x 06 cm. Marca de referência: NIGRO,
VIGOR, ROCHEDO.

18

30

UN

BACIA DE PLÁSTICO DE 10L: Confeccionada em plástico polipropileno, reforçada, medindo
10 litros.

19

30

UN

BACIA DE PLÁSTICO DE 25L: Confeccionada em plástico polipropileno, reforçada, medindo
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25 litros.
20

30

UN

BACIA DE PLÁSTICO DE 2L: Confeccionada em plástico polipropileno, reforçada, medindo
02 litros.

21

30

UN

BACIA DE PLÁSTICO DE 30L: Confeccionada em plástico polipropileno, reforçada, medindo
30 litros.

22

30

UN

BACIA DE PLÁSTICO DE 50L: Confeccionada em plástico polipropileno, reforçada, medindo
50 litros.

23

30

UN

BALDE COM ALÇA 10 LITROS: Confeccionado com plástico resistente e possuir alça de ferro
ou plástico (resistente). Embalagem de 10 litros. Cores variadas.

24

30

UN

BALDE COM ALÇA 15 LITROS: Confeccionado com plástico resistente e possuir alça de ferro
ou plástico (resistente). Embalagem de 15 litros. Cores variadas.

25

30

UN

BALDE COM ALÇA 20 LITROS: Confeccionado com plástico resistente e possuir alça de ferro
ou plástico (resistente). Embalagem de 20 litros. Cores variadas.

26

10

UN

BATEDEIRA PLANETÁRIA EM AÇO INOX: Contendo no mínimo 08 velocidades, tigela em aço
inox com capacidade 04 litros, 500 W de potência, sistema orbital de rotação, com batedor
para claras em neve, batedor para massas médias e ganchos para massas pesadas, todos
com alta resistência. Voltagem 110 V. Garantia no mínimo 12 meses. Marcas sugeridas:
OSTER, PHILCO, ARNO.

27

250

RL

BOBINA PICOTADA 5KG 28CM X 40CM C/ 50 SACOS: Bobinas plásticas picotadas
(antibacteriano), indicada para acondicionar alimentos. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Rolo de
sacos medindo no mínimo 28 cm x 40 cm 5Kg. Marca sugerida: GIOPACK.

28

50

UN

BORRIFADOR DE ÁGUA E SOLUÇÕES: Composto de plástico com jato regulável. Capacidade
de 340 ml a 450 m.

29

50

UN

CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 50L: Confeccionada em polipropileno, com tampa,
capacidade 90 litros, medindo 56,5 cm x 39,5 cm x 34 cm.

30

50

UN

CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 90L: Confeccionada em polipropileno, com tampa,
capacidade 90 litros, medindo 66,5 cm x 44 cm x 47 cm.

31

100

UN

CAIXA PARA ALIMENTOS VAZADA 42L: Confeccionada em polipropileno, capacidade 42
litros, medindo 53,4 cm x 35,5 cm x 29 cm.

32

15

UN

CALDEIRÃO PANELA DE ALUMÍNIO Nº 20: Confeccionado em alumínio polido, com
pegadores laterais de alumínio e tampa, medindo 20cm diâmetro da boca x 21cm altura x
02mm espessura e 6,5 litros. Marca de referência: ABC, VIGOR.

33

10

UN

CALDEIRÃO PANELA DE ALUMÍNIO Nº 50: Confeccionado em alumínio polido, com
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pegadores laterais de alumínio e tampa, medindo 50cm diâmetro da boca x 48cm altura x
04mm espessura e 95 litros. Marca de referência: ABC, VIGOR.
34

2000

UN

CANECA COPO PLÁSTICO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO: Confeccionada em plástico
polipropileno grosso de alta durabilidade, atóxico, material resistente, modelo liso nas
partes interna e externa, acabamento polido brilhante, suportando bebidas quentes, com
alça para transporte seguro, cores variadas, medindo aproximadamente 10 cm x 08 cm x 08
cm e capacidade 300 ml. Marca de referência: CRIART.

35

30

UN

CANECÃO DE ALUMÍNIO Nº 14: Confeccionado em alumínio polido, com cabo de baquelite,
medindo 14cm diâmetro da boca x 14cm altura e 2,1 litros. Marca de referência: ABC,
VIGOR.

36

30

UN

CANECÃO DE ALUMÍNIO Nº 18: Confeccionado em alumínio polido, com cabo de baquelite,
medindo 18cm diâmetro da boca x 18cm altura e 4,5 litros. Marca de referência: ABC,
VIGOR.

37

30

UN

CANECÃO DE ALUMÍNIO Nº 20: Confeccionado em alumínio polido, com cabo de baquelite,
medindo 20cm diâmetro da boca x 20cm altura e 6,3 litros. Marca de referência: ABC,
VIGOR.

38

500

GL

CERA LÍQUIDA ACABAMENTO ACRÍLICO 5L: Acabamento acrílico de base aquosa, formulada
a base de polímeros especiais com alta resistência ao trafego intenso e riscos nos pisos, com
especificações aproximadas de PH a 25°C, entre 8 e 9, princípio ativo entre 27% e 30%,
densidade, a 25%, entre 1,030 a 1,050 g/ml, aparência líquido leitoso, odor característico,
cor branco e rendimento em média até 80m² por litro. Produto indicado para pisos frios,
com dificuldade de aderência e quaisquer outros pisos com tráfego intenso. O produto
deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Galão de 05 litros. Marca de referência: RENKO, LSV.

39

120

GL

CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 5L: Acabamento com especificações aproximadas a
base de polímeros especiais, metalizados, plastificante, emulsificante e conservante Metil
Isotiazolinona, PH a 25°C, entre 8 e 9, princípio ativo entre 21% e 23%, densidade, a 25%,
entre 1,020 a 1,040 g/ml, odor característico, incolor e rendimento em média até 80m² por
litro. Produto indicado para conservação e acabamento em pisos laváveis ou não porosos.
O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Galão de 05 litros. Marca de referência: DESOMAX, INGLEZA, BRAVO.

40

120

GL

CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERDE 5L: Acabamento com especificações aproximadas a
base de polímeros especiais, metalizados, plastificante, emulsificante e conservante Metil
Isotiazolinona, PH a 25°C, entre 8 e 9, princípio ativo entre 21% e 23%, densidade, a 25%,
entre 1,020 a 1,040 g/ml, odor característico, cor verde e rendimento em média até 80m²
por litro. Produto indicado para conservação e acabamento em pisos laváveis ou não
porosos. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros. Marca de referência: DESOMAX,
INGLEZA, BRAVO.

Praça Bernardino de Campos, 184 - CEP 16450-000 - Fone/fax: (14) 3552-9222 - Getulina - SP
E-mail: pmgetu@terra.com.br - Site: www.getulina.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA
CNPJ 44.528.842/0001-96

41

120

GL

CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA 5L: Acabamento com especificações aproximadas
a base de polímeros especiais, metalizados, plastificante, emulsificante e conservante Metil
Isotiazolinona, PH a 25°C, entre 8 e 9, princípio ativo entre 21% e 23%, densidade, a 25%,
entre 1,020 a 1,040 g/ml, odor característico, cor vermelho e rendimento em média até
80m² por litro. Produto indicado para conservação e acabamento em pisos laváveis ou não
porosos. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros. Marca de referência: DESOMAX,
INGLEZA, BRAVO.

42

50

UN

CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM PEDAL 100L: Confeccionado em polietileno de alta
densidade (PEAD) ou polipropileno (PP), com pedal para abrir a tampa e com rodas,
capacidade de 100 litros. Cores variadas.

43

50

UN

CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM PEDAL 50L: Confeccionado em polietileno de alta densidade
(PEAD) ou polipropileno (PP), com pedal para abrir a tampa, capacidade de 50 litros. Cores
variadas.

44

50

UN

CESTO DE LIXO PLÁSTICO REDONDO FECHADO COM TAMPA 100L: Confeccionado em
polipropileno (PP), produto livre de bisfenol-a (BPA), com alças laterais e tampa com
pegador e capacidade de 100 litros. Cores variadas.

45

100

UN

CESTO DE LIXO PLÁSTICO REDONDO FECHADO COM TAMPA 10L: Confeccionado em
polipropileno (PP), produto livre de bisfenol-a (BPA), com alças laterais e tampa com
pegador e capacidade de 10 litros. Cores variadas.

46

50

UN

CESTO DE LIXO PLÁSTICO REDONDO FECHADO COM TAMPA 30L: Confeccionado em
polipropileno (PP), produto livre de bisfenol-a (BPA), com alças laterais e tampa com
pegador e capacidade de 30 litros. Cores variadas.

47

200

UN

CESTO DE LIXO TELADO SEM TAMPA DE 10L: Confeccionado em polipropileno (PP), sem
tampa e capacidade de 10 litros, medindo aproximadamente 27 cm de altura x 27 cm de
largura x 38 cm de profundidade. Cores variadas.

48

120

UN

COADOR DE PANO GRANDE PARA CAFÉ: Confeccionado em flanela 100% algodão, medindo
15 cm diâmetro e profundidade 23 cm, com cabo isolado de temperatura.

49

100

UN

COLHER CURVADA INFANTIL AÇO INOX: Confeccionada em aço inoxidável, resistente e
durável, medindo aproximadamente 313 mm comprimento x 1,2 mm espessura x 193 mm
largura.

50

300

UN

COLHER DE CHÁ INOX: Confeccionada em aço inoxidável, resistente e durável, medindo
aproximadamente 12 cm e 05 ml.

51

300

UN

COLHER DE SOBREMESA INOX: Confeccionada em aço inoxidável, resistente e durável,
medindo aproximadamente 15 cm e 10 ml.

52

300

UN

COLHER DE SOPA INOX: Confeccionada em aço inoxidável, resistente e durável, medindo
aproximadamente 20 cm e 15 ml.
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53

30

UN

COLHER PARA ARROZ DE INOX: Confeccionada em aço inoxidável, com gancho para
pendurar e apoiar na borda da panela ou caldeirão, medindo aproximadamente 50 cm e
largura 07 cm.

54

1000

PCT

COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA: Confeccionada em plástico resistente
na cor branco ou translúcido, medindo aproximadamente 12 a 13 cm de comprimento. O
produto deve ser isento de materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou
arestas. Embaladas higienicamente em saco plástico. 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. Pacote
com 50 unidades. Marca de referência: PRAFESTA, COPOSUL.

55

30

UN

CONCHA PARA FEIJÃO DE INOX: Confeccionada em aço inoxidável, com cabo para pendurar
o utensílio, medindo aproximadamente cabo 35,5 cm x 10 cm diâmetro e 250 ml.

56

120

FR

CONDICIONADOR ADULTO: Condicionador adulto para todos os tipos de cabelos, fácil de
desembaraçar, acondicionado em frasco plástico de 01 litro. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade.

57

600

UN

CONDICIONADOR INFANTIL: Condicionador Infantil fácil de desembaraçar testado
dermatologicamente, com Bico Dosador acondicionado em frascos plásticos, com no
mínimo 450 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data
de entrega na unidade. Marca de referência: LSV.

58

10

UN

CONTEINER LIXEIRA PLÁSTICA 240L: Confeccionado em polipropileno (PP), resistente ao
impacto, raios ultravioleta (UV) e repetidas lavagens, com alças para movimentação, rodas
com aproximadamente 200 mm de diâmetro em borracha maciça, com tampa e capacidade
de 240 litros, medindo aproximadamente 100 cm de altura x 74,5 cm de largura x 59,5 cm
de profundidade.

59

300

UN

COPO DE VIDRO AMERICANO: Confeccionado em vidro, medindo 6,7 cm de diâmetro x 9,3
cm altura, capacidade 190 ml.

60

500

CX

COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 25 PCT C/100 UN: Copo descartável confeccionado com
resina termoplástica branca ou translúcida com capacidade de 180 ml, medindo
aproximadamente 7 cm de diâmetro na boca, 4,5 cm de diâmetro no fundo e 8 cm de
altura. 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 e a capacidade.
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. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante. Caixa contendo 25 pacotes com 100 unidades
de copos. Marca de referência: COPOBRAS, COPAZA.
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61

180

CX

COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/ 50 PCT C/100 UN: Copo descartável confeccionado com
resina termoplástica branca ou translúcida com capacidade de 50 ml, medindo
aproximadamente 5,0 cm de diâmetro na boca, 3,0 cm de diâmetro no fundo e 4,0 cm de
altura. 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 e a capacidade.
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. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante. Caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades
de copos. Marca de referência: COPOBRAS, COPAZA.

62

800

RL

CORDA PARA VARAL ROLO 15 M: Corda em aço para varal revestida com plástico, não
desfia, medindo no mínimo 15 metros e aproximadamente 3.0mm.

63

500

CX

COTONETE: Cotonetes dispostos em embalagens com caixa no mínimo 75 cotonetes.
Composição: hastes de polipropileno, algodão, droxietilcelulose e triclosan. O produto
deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Marca de referência: JOHNSONS, TOPZ, HUGGIES TURMA DA MÔNICA.

64

300

CX

CREME DENTAL 90G: Creme Dental, Sabor menta e outros, para prevenir contra cárie, a
formação do tártaro e placa, proteger a gengiva e combater o mau hálito e as bactérias,
contendo flúor, tubos plásticos pesando 90g. Embalado em caixa de papel cartão
plastificada. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de
entrega na unidade.

65

2000

CX

CREME DENTAL INFANTIL 50G: Creme Dental Infantil em Gel, Sabor Tutti Frutti ou morango
ou uva com flúor acondicionado tubos plásticos com no mínimo 50g. O produto deverá
apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade. Marca de
referência: TANDY, ORAL B, COLGATE, COCORICÓ, MUNDO BITA.

66

40

FR

CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE ADULTO: Creme para pentear desembaraçante
adulto sem enxágüe testado dermatologicamente, com bico dosador acondicionado em
frasco com no mínimo 01 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a
partir da data de entrega na unidade.

67

600

FR

CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE INFANTIL: Creme para pentear desembaraçante
infantil sem enxágüe testado dermatologicamente, com Bico Dosador acondicionado em
frascos com no mínimo 300 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses
a partir da data de entrega na unidade. Marca de referência: LORYKIDS.

68

30

UN

DESCASCADOR DE LEGUMES: Com lâmina em aço inox e corpo em PVC de alta resistência.

69

50

UN

DESENTUPIDOR DE BANHEIRO COM CABO LONGO: Desentupidor de vaso sanitário e
emborrachado com cabo de madeira. Medindo aproximadamente 57 cm x 30 cm x 30 cm e
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peso aproximado de 360 gramas.
70

100

UN

DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO COM CABO: Desentupidor de Pia e emborrachado
com haste Plástica. Medindo aproximadamente 9,6 cm x 9,6 cm x 20,5 cm e peso
aproximado de 100 gramas.

71

40

PT

DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO: Utilizado em hortifrutícolas e
industria alimentícia, a base de cloro orgânico (dicloroisocianurato de sódio) - tablete
efervescente de 01 grama; cloro ativo: 45% por tablete – Embalagem: pote plástico
contendo 150 gramas de produto (1g unidade). Validade: 02 anos – rótulo: estar de acordo
com a legislação vigente, constar de forma clara e impressa as informações: Nome do
produto e sua finalidade; modo de usar e precauções; nome do técnico responsável e seu
registro no ministério da saúde; nome, endereço e CNPJ do fabricante. Documentos: FISPQ
(ficha de informação de segurança de produto químico); ficha técnica e registro no
ministério da saúde como desinfetante de água para consumo humano; hortifrutícolas e
indústria alimentícia.

72

600

GL

DESINFETANTE PERFUMADO ALGAS 5L: Desinfetante perfumado com especificações
aproximadas de PH a 25°C, entre 6,5 a 8,0, princípio ativo Cloreto de Alquil Dimetil Benzil
Amônio(quaternário de amônio) 1,98%, densidade, a 25%, entre 0,990 a 1,010 g/ml,
completamente solúvel em água, odor Algas e líquido em estado físico. Utilizado para
limpeza em geral e características germicidas e bactericidas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de
05 litros. Marca de referência: DESOMAX, VEJA, CASA, IPÊ, PINHO, UAU, RENKO, LSV.

73

600

GL

DESINFETANTE PERFUMADO ALTA DILUIÇÃO 5L: Desinfetante altamente concentrado com
especificações aproximadas de PH a 25°C, entre 6,5 a 8,0, princípio ativo Cloreto de Alquil
Dimetil Benzil Amônio(quaternário de amônio) 0,75%, densidade, a 25%, entre 0,990 a
1,010 g/ml, completamente solúvel em água, odor lavanda campestre. Diluição mínima
para limpeza e desinfecção na proporção de 01 litro do produto para cada 200 litros de
água, indicado para desinfecção de superfícies contaminadas como pisos em geral, ralos,
vasos sanitários, latas de lixo, maçanetas, telefones e balcões. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de
05 litros. Marca de referência: RENKO, LSV.

74

600

GL

DESINFETANTE PERFUMADO FLORAL 5L: Desinfetante perfumado com especificações
aproximadas de PH a 25°C, entre 6,5 a 8,0, princípio ativo Cloreto de Alquil Dimetil Benzil
Amônio(quaternário de amônio) 1,98%, densidade, a 25%, entre 0,990 a 1,010 g/ml,
completamente solúvel em água, odor Floral e líquido em estado físico. Utilizado para
limpeza em geral e características germicidas e bactericidas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de
05 litros. Marca de referência: DESOMAX, VEJA, CASA, IPÊ, PINHO, UAU, RENKO, LSV.

75

600

GL

DESINFETANTE PERFUMADO JASMIM 5L: Desinfetante perfumado com especificações
aproximadas de PH a 25°C, entre 6,5 a 8,0, princípio ativo Cloreto de Alquil Dimetil Benzil
Amônio(quaternário de amônio) 1,98%, densidade, a 25%, entre 0,990 a 1,010 g/ml,
completamente solúvel em água, odor Jasmim e líquido em estado físico. Utilizado para

Praça Bernardino de Campos, 184 - CEP 16450-000 - Fone/fax: (14) 3552-9222 - Getulina - SP
E-mail: pmgetu@terra.com.br - Site: www.getulina.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA
CNPJ 44.528.842/0001-96

limpeza em geral e características germicidas e bactericidas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de
05 litros. Marca de referência: DESOMAX, VEJA, CASA, IPÊ, PINHO, UAU, RENKO, LSV.
76

600

GL

DESINFETANTE PERFUMADO LAVANDA 5L: Desinfetante perfumado com especificações
aproximadas de PH a 25°C, entre 6,5 a 8,0, princípio ativo Cloreto de Alquil Dimetil Benzil
Amônio (quaternário de amônio) 1,98%, densidade, a 25%, entre 0,990 a 1,010 g/ml,
completamente solúvel em água, odor Lavanda e líquido em estado físico. Utilizado para
limpeza em geral e características germicidas e bactericidas. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de
05 litros. Marca de referência: DESOMAX, VEJA, CASA, IPÊ, PINHO, UAU, RENKO, LSV.

77

150

FR

DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL - ON FEMININO 50 ML: Antitranspirante tipo
ROLL - ON perfumado, tecnologia Invisible que protege contra a transpiração excessiva sem
deixar resíduos nas axilas e protege suas roupas contra as manchas. Enriquecido com
agentes que ajudam na hidratação da pele e na proteção contra o suor e o mau cheiro
causado por proliferação de bactérias por 48 horas. Embalagem contendo 50 ml. O produto
deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

78

150

FR

DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL - ON MASCULINO 50 ML: Antitranspirante tipo
ROLL - ON perfumado, tecnologia Invisible que protege contra a transpiração excessiva sem
deixar resíduos nas axilas e protege suas roupas contra as manchas. Enriquecido com
agentes que ajudam na hidratação da pele e na proteção contra o suor e o mau cheiro
causado por proliferação de bactérias por 48 horas. Embalagem contendo 50 ml. O produto
deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

79

800

UN

DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL: Composto de ar aerosol em spray, com
neutralizador de odor e função bactericida e antifúngica, características físicas aproximadas
de aparência de líquido premido com separação de fase, cor incolor a levemente amarelado,
odor característico, limites de explosividade superior e inferior na inferior 1,8% e superior
8,4%, pressão de vapor de 2378 mmHg a 21ºC (gás liquefeito), densidade de vapor (ar=1)
maior do que a do ar 1,92 e Temperatura de auto-ignição de 450ºC (gás liquefeito). Prazo
de validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. Embalagem com 360 ml.
Marca de referência: BOM AR, GLADE.

80

300

GL

DETERGENTE AUTOMOTIVO ALCALINO (SOLUPAN) 5L: Detergente
desincrustante
automotivo com especificações aproximadas a base de a base de hidróxido de sódio < 23%
p/p, triglicerídeo sulfonato de sódio, nonilfenol etoxilado, lauril éter sulfato de sódio,
solvente, espessantes, aditivo, sequestrante, corante e veículo q.s.p., estado físico viscoso,
alcalinidade de 20 a 24 (ml de H2SO4), pH de 11,5 a 14. Diluição mínima de acordo com a
sujidade na proporção de 1 litro do produto para cada 100 litros de água. Indicado para
limpeza de todo tipo de superfície com graxas, óleo, motores, chassis, máquinas agrícolas e
autos em geral. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros.

Praça Bernardino de Campos, 184 - CEP 16450-000 - Fone/fax: (14) 3552-9222 - Getulina - SP
E-mail: pmgetu@terra.com.br - Site: www.getulina.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA
CNPJ 44.528.842/0001-96

81

300

GL

DETERGENTE CLORADO EM GEL: Detergente alcalino clorado concentrado em gel com
especificações aproximadas de PH a 25°C, entre 12 a 14, princípio ativo entre 2% e 3% ,
densidade, a 25%, entre 1,050 a 1,080 g/ml, completamente solúvel em água, odor
característico, cor amarelo esverdeado. Produto de ampla aplicação 03 em 01, limpa,
desengordura e sanitiza em única operação, com diluição mínima para limpeza na
proporção de 01 litro do produto para cada 100 litros de água, para obter um solução de
200 PPM de cloro ativo e desinfecção na proporção de 01 litro do produto para cada 1000
litros de água, indicado para desinfecção de caixa d'água. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de
05 litros. Marca de referência: RILL, RENKO.

82

300

GL

DETERGENTE DESICRUSTANTE AUTOMOTIVO (ATIVADO) 5L: Detergente desincrustante
automotivo com especificações aproximadas a base de ácido fluorídrico, ácido sulfônico,
aditivos neutralizantes, adjuvante, corante, veículo q.s.p, estado físico viscoso, princípio
ativo linear alquil sulfonato de sódio, pH de 0 a 2 completamente solúvel em água, acidez de
16 a 22 ml de NaOH 0,2N, cor roxo. Diluição mínima de acordo com a sujidade na proporção
de 1 litro do produto para cada 100 litros de água. Indicado para limpeza de chassis de
automóveis, ônibus, caminhões, baús, carretas, máquinas agrícolas, alumínios, rodas,
ferragens. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros.

83

2500

GL

DETERGENTE NEUTRO 5L: Detergente neutro com especificações aproximadas de princípio
ativo tensoativos aniônicos 12% a 15%, PH a 25°C, entre 7,0 a 8,5, densidade, a 25%, entre
1,010 a 1,030 g/ml, viscosidade igual ou maior que 20" CF Nº 06, completamente solúvel em
água, odor característico e líquido em estado físico cor amarelo, para lavar louças, panelas,
plásticos, vidros e demais superfícies laváveis. O produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros.
Marca de referência: DESOMAX, MINUANO, LIMPOL, IPÊ, BRILHANTE.

84

300

GL

DETERGENTE P/ LIMPEZA DE VEÍCULO CONCENTRADO 5L: Detergente automotivo
concentrado com especificações aproximadas a base de tensoativos aniônicos, hidrótopo,
aditivos neutralizantes, opacificante, coadjuvante, espessante, conservante, corante, estado
físico viscoso, densidade de 0,980 a 1,015, pH (solução 10% a 25%) de 9 a 10,5,
completamente solúvel em água, viscosidade, cP, 25°C de 150 a 450, odor perfumado e cor
amarelo ou outras cores. Diluição mínima na proporção de 1 litro do produto para cada 100
litros de água. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros.

85

10

UN

ESCORREDOR DE ALUMÍNIO PARA MASSAS Nº 35: Confeccionado em alumínio polido,
furado, com orla, pé, com alças laterais de alumínio, medindo 35cm diâmetro da boca x
13,5cm altura e 9,25 litros. Marca de referência: VIGOR.

86

15

UN

ESCORREDOR DE ALUMÍNIO PARA MASSAS Nº 50: Confeccionado em alumínio polido,
furado, com orla, pé, com alças laterais de alumínio, medindo 50cm diâmetro da boca x
20cm altura e 27 litros. Marca de referência: VIGOR.
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87

10

UN

ESCORREDOR DE ALUMÍNIO PARA MASSAS Nº 60: Confeccionado em alumínio polido,
furado, com orla, pé, com alças laterais de alumínio, medindo 60cm diâmetro da boca x
21cm altura e 38 litros. Marca de referência: VIGOR.

88

30

UN

ESCORREDOR DE LOUÇA AÇO INOX: Confeccionado com aramado em aço cromado, possui
capacidade aproximada de 15 pratos, porta copos, porta talheres.

89

100

UN

ESCOVA DENTAL ADULTO: Escova dental macia suave, para adulto em cores variadas,
cerdas de nylon macias, com no mínimo 32 tufos de cerdas, cabo com aproximadamente
16,5 centímetro de comprimento. Embalada individualmente e lacrada.

90

2500

UN

ESCOVA DENTAL INFANTIL: Escova dental macia suave, para adulto em cores variadas,
cerdas de nylon macias, com no mínimo 28 tufos de cerdas, cabo com aproximadamente 15
centímetro de comprimento. Embalada individualmente e lacrado.

91

180

UN

ESCOVA PARA ROUPA OVAL DE MADEIRA: Escova Oval com corpo em madeira, cerdas em
nylon, resistente, durável, leve e higiênica. Medindo aproximadamente 13 cm x 6 cm x 4 cm.

92

200

UN

ESCOVA SANITÁRIA C/ CABO E SUPORTE: Com suporte, corpo em plástico, cerdas em nylon,
resistente e durável, aproximadamente 35 cm de comprimento e peso 384 gramas.

93

30

UN

ESCUMADEIRA DE AÇO INOX: Confeccionada em aço inoxidável, resistente e durável,
medindo aproximadamente 47 cm.

94

80

UN

ESPANADOR DE PÓ: Confeccionado com penas, cabo de madeira plastificado, comprimento
de 40 cm.

95

20

UN

ESPÁTULA DE BOLO: Confeccionada em aço inoxidável, resistente e durável, medindo
aproximadamente 28 cm.

96

250

UN

ESPONJA BANHO: Espuma de poliuretano, fibra sintética dupla face, uma face macia que
limpa suavemente, eliminando as impurezas e a oleosidade e uma face mais áspera que
massageia, tonificando a pele, abrindo os poros e removendo as células mortas. Medindo
aproximadamente 108 mm x 68 mm x 21 mm.

97

300

FD

ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G C/ PCT 14 UN: Composta de aço carbono Nº 0 (lã fina),
biodegradável, medindo aproximadamente 4,5 cm x 15 cm x 15 cm e peso aproximado de
70 gramas, indicado para limpeza de materiais de inox, alumínio e porcelana. Fardo com 14
pacotes com 08 unidades de esponja cada um. Marca de referência: BOMBRIL, ASSOLAN,
Q’LUSTRO.

98

2500

UN

ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE: Formato retangular, medindo aproximadamente
110mm x 70mm x 20mm, alta abrasividade. composição: espuma de poliuretano com
bactericida, fibra Sintética com abrasivo. Marca de referência: SCOTCH BRITE, DONA CLARA,
LIMPPANO.

99

20

UN

ESPREMEDOR DE ALHO AÇO INOX: Confeccionado em aço inox, base removível, medindo
aproximadamente 05 cm x 03 cm x 20 cm.
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100

20

UN

ESPREMEDOR DE BATATA AÇO INOX: Confeccionado em aço inox,
aproximadamente 28 cm x 11 cm x 11 cm

medindo

101

1200

UN

ESSENCIA FLORAL 140 ML: Essência composta por características aproximadas de líquido
incolor a levemente amarelo, odor aromático Floral, densidade a 20 °C de 0,900 a 1,000
g/ml, pH de 5 a 10, completamente solúvel em água. Prazo de validade mínima de 12 meses
a contar da data da entrega. Frasco com no mínimo 140 ml. Marca de referência: DESOMAX
AROMACLEAN.

102

200

UN

FACA DE AÇO INOX PARA MESA: Confeccionada em aço inoxidável, resistente e durável,
medindo aproximadamente 20 cm.

103

20

UN

FACA DE CORTE 04”: Para legumes, com cabo em polipropileno, lâminas de aço inox,
tamanho da lâmina de 04 polegadas. Medindo aproximadamente 1,4 cm altura x 2,3 cm
largura x 20,7 comprimento.

104

20

UN

FACA DE CORTE 05”: Para desossar, com cabo em polipropileno, lâminas de aço inox,
tamanho da lâmina de 05 polegadas. Medindo aproximadamente 1,9 cm altura x 3,6 cm
largura x 25,2 comprimento.

105

30

UN

FACA DE CORTE 10”: Para corte de carnes, com cabo em polipropileno, lâminas de aço inox,
tamanho da lâmina de 10 polegadas. Medindo aproximadamente tamanho da lâmina 23cm,
tamanho do cabo 14cm, tamanho total da faca 37cm e espessura da lâmina 2.0mm.

106

30

UN

FACA PARA PÃO 08”: Com cabo em polipropileno, lâminas em aço inox, tamanho da lâmina
de 8 polegadas.

107

800

CX

FILTRO DE PAPEL 103 CX/ 30 UN: Filtro com micro furos para coar café, tamanho 103 (1000
ml ou 20 xícaras). Medindo aproximadamente 2 cm x 15,4 cm x 20,5 cm. O produto deverá
apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Caixas com 30 unidades. Marca de referência: MELITA, CANECÃO, FILTRA
BEM.

108

100

UN

FIO DENTAL 100 M: Composição mínima de fio de polipropileno, parafina, óleo mineral,
aroma, mentol, possui torções em seus microfilamentos, gerando maior rigidez e
resistência ao desfiamento.

109

250

UN

FLANELAS LARANJA 38 CM X 58 CM: Flanelas 100% algodão, para limpeza de superfícies em
geral. Medindo 38 cm x 58 cm.

110

600

FD

FÓSFORO PCT C/ 10 UND: Confeccionado em madeira. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Fardo
com 10 caixas com aproximadamente 40 fósforos de segurança cada uma.

111

2000

UN

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G: Com composições mínimas de celulose, polímero
superabsorvente, polietileno, polipropileno, poliéster, adesivos, elásticos, fragrância, gel
absorvente, ajuste cômodo e flexível que forma barreira anti vazamento e se adapta
suavemente ao redor das pernas do bebê. Peso recomendada de 9 a 13 kg. Tamanho G.
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Marca de referência: PANPERS, POM POM, CREMER, HUGGIES TURMA DA MÔNICA e MAMY
POKO.
112

2000

UN

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M: Com composições mínimas de celulose, polímero
superabsorvente, polietileno, polipropileno, poliéster, adesivos, elásticos, fragrância, gel
absorvente, ajuste cômodo e flexível que forma barreira anti vazamento e se adaptam
suavemente ao redor das pernas do bebê. Peso recomendada de 6 a 10 kg. Tamanho M.
Marca de referência: PANPERS, POM POM, CREMER, HUGGIES TURMA DA MÔNICA e MAMY
POKO.

113

2000

UN

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P: Com composições mínimas de celulose, polímero
superabsorvente, polietileno, polipropileno, poliéster, adesivos, elásticos, fragrância, gel
absorvente, ajuste cômodo e flexível que forma barreira anti vazamento e se adapta
suavemente ao redor das pernas do bebê. Peso recomendada de 5 a 8 kg. Tamanho P.
Marca de referência: PANPERS, POM POM, CREMER, HUGGIES TURMA DA MÔNICA e MAMY
POKO.

114

2000

UN

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG: Com composições mínimas de celulose, polímero
superabsorvente, polietileno, polipropileno, poliéster, adesivos, elásticos, fragrância, gel
absorvente, ajuste cômodo e flexível que forma barreira anti vazamento e se adapta
suavemente ao redor das pernas do bebê. Peso recomendada de 11 a 15 kg. Tamanho XG.
Marca de referência: PANPERS, POM POM, CREMER, HUGGIES TURMA DA MÔNICA e MAMY
POKO.

115

15

UN

FRIGIDEIRA PROFISSIONAL ALUMÍNIO Nº 28: Confeccionada em alumínio polido, com cabo
resistente, sem antiaderente. Marca de referência: TRAMONTINA, ABC.

116

10

UN

FRIGIDEIRA PROFISSIONAL ALUMÍNIO Nº 30: Confeccionada em alumínio polido, com cabo
resistente, sem antiaderente. Marca de referência: TRAMONTINA, ABC.

117

10

UN

FRIGIDEIRA PROFISSIONAL ALUMÍNIO Nº 40: Confeccionada em alumínio polido, com cabo
resistente, sem antiaderente. Marca de referência: TRAMONTINA, ABC.

118

200

UN

GARFO DE AÇO INOX PARA MESA: Confeccionada em aço inoxidável, resistente e durável,
medindo aproximadamente 20 cm.

119

1000

PCT

GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA: Confeccionado em plástico resistente na cor
branco ou translúcido medindo 12 a 13 cm de comprimento. O produto deve ser isento de
materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Embalados
higienicamente em saco plástico. 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. Pacote com 50
unidades. Marca de referência: PRAFESTA, COPOSUL.

120

100

UN

GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8L: Confeccionada em plástico e parte interna em vidro,
sistema de pressão. Contendo 1,8 litros. Marca de referência: ALADIN, INVICTA, TERMOLAR.
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121

30

UN

GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1L: Confeccionada em plástico e parte interna em vidro,
sistema de pressão. Contendo 01 litro. Marca de referência: ALADIN, INVICTA, TERMOLAR.

122

60

CX

GUARDANAPO MESA 19,5 CM X 20 CM C/50 PCT C/ 100 UN: Folha simples 100% fibras
naturais, gofrada (em relevo), maciez, absorvente e resistência, medindo aproximadamente
19,5 cm x 20 cm. Caixa com 50 pacotes com 100 unidades cada pacote. O produto deverá
apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

123

60

CX

GUARDANAPO MESA 30 CM X 29,5 CM C/30 PCT C/ 100 UN: Folha simples 100% fibras
naturais, gofrada (em relevo), maciez, absorvente e resistência, medindo aproximadamente
30 cm x 29,5 cm. Caixa com 30 pacotes com 100 unidades cada pacote. O produto deverá
apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

124

100

FR

HIDRATANTE CORPORAL ADULTO 200 G: Hidratante desodorante corporal para todos os
tipos de pele, que promove a nutrição, desodorização e a reparação da pele. Frasco
contendo 200 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data
de entrega na unidade.

125

800

UN

INSETICIDA AEROSOL: Composto de base aquosa, para insetos (moscas, formigas,
mosquitos e baratas). O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Frasco com no mínimo 300 ml.

126

20

UN

JARRA DE 2L: Confeccionado em plástico polipropileno, com tampa. Embalagem 02 litros.

127

20

UN

JARRA DE 4L: Confeccionado em plástico polipropileno, com tampa. Embalagem 04 litros.

128

600

PCT

LENÇOS UMEDECIDOS: Lenço umedecido em tecido não tecido (TNT), testado
dermatologicamente, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, sem álcool etílico,
embalagem do tipo tira fácil com 50 unidades. O produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade. Marca de referência:
JOHNSONS BABY, PAMPERS, HUGGIES TURMA DA MÔNICA, BABYSEC, MAMYPOKO.

129

1200

GL

LIMPA ALUMÍNIO 5L: Produto concentrado com especificações aproximadas de PH a 25°C,
entre 0,5 e 1, princípio ativo entre 10% e 12% , densidade, a 25%, entre 1,030 a 1,050 g/ml,
completamente solúvel em água, odor característico, cor amarelo roxo. Produto utilizado
para dar brilho, restaurar e remover manchas e sujeiras em superfícies, ligas e anodizado de
alumínio, com diluição aproximadas para limpeza pesada na proporção de 01 litro do
produto para cada 03 litros de água, limpeza média na proporção de 01 litro do produto
para cada 06 litros de água e manutenção na proporção de 01 litro do produto para cada 10
litros de água, dependendo do grau de sujidade. O produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros.
Marca de referência: DESOMAX, RILL, LIMPOL, BOMBRIL.

130

100

GL

LIMPA PEDRAS 5L: Detergente ácido de alta concentração com especificações aproximadas
de princípio ativo 10% a 12%, pH a 25°C, entre 0,5 a 1,0, densidade, a 25%, entre 1,030 a
1,050 g/ml, completamente solúvel em água, odor característico e líquido em estado físico,
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cor roxo. Diluição mínima na proporção de sujidade leve 01 litro do produto para cada 10
litros de água, sujidade média 01 litro do produto para cada 6 litros de água e sujidade
pesada 01 litro do produto para cada 5 litros de água, para uso em pedras naturais ou
rústicas e superfícies encardidas em geral. O produto deverá apresentar validade mínima de
12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros.
131

120

FR

LIMPA VIDRO DE 500 ML: Indicado para a limpeza de vidros, espelhos, cristais, acrílicos e
parabrisas com dimensões aproximadas de 24,5 cm x 6,9 cm x 6,9 cm. Prazo de validade
mínima de 12 meses a contar da data da entrega. Frasco de 500 ml. Marca de referência:
DESOMAX.

132

30

UN

LIQUIFICADOR 1000 W: Contendo no mínimo 06 lâminas, no mínimo 06 velocidades e
funções liquidificar, fatiar, pulsar e triturar gelo, com filtro interno para extrair sucos sem
pedaços de bagaço e sementes, função auto-limpeza, copo com capacidade de 2,4 litros,
silencioso, medindo aproximadamente 41cm x 22cm x 21 cm. Potência de 1000 W.
Voltagem 110 V. Garantia no mínimo 12 meses. Marca de referência: PHILIPS WALITA,
ARNO.

133

10

UN

LIQUIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX 8L: Composto de gabinete em aço inox escovado,
copo monobloco sem soldas, O sistema de segurança com anteparo em aço inox, que não
permite o contato das mãos com as lâminas, acoplamento com eixo sextavado, que garante
mais robustez e resistência ao equipamento, freqüência 60 Hz, rotação entre 3500 a 3850
RPM, voltagem bivolt, copo com capacidade de 08 litros em aço inox, medindo
aproximadamente 75 cm altura x 33 cm largura x 32 cm profundidade. Voltagem 110 V.
Garantia no mínimo 12 meses. Marca de referência: SKYMSEN, JL COLOMBO.

134

50

UN

LIXEIRA BASCULANTE COM TAMPA VAI E VEM 100 L: Confeccionada em aço inoxidável,
resistente e durável, com acabamento e balde interno em polipropileno, com pedal e
capacidade de 100 litros.

135

50

UN

LIXEIRA BASCULANTE COM TAMPA VAI E VEM 20 L: Confeccionada em aço inoxidável,
resistente e durável, com acabamento e balde interno em polipropileno, com pedal e
capacidade de 20 litros.

136

50

UN

LIXEIRA BASCULANTE COM TAMPA VAI E VEM 60 L: Confeccionada em aço inoxidável,
resistente e durável, com acabamento e balde interno em polipropileno, com pedal e
capacidade de 60 litros.

137

30

UN

LIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA PEDAL 12 L: Confeccionada em aço inoxidável,
resistente e durável, com acabamento e balde interno em polipropileno, com pedal e
capacidade de 12 litros.

138

30

UN

LIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA PEDAL 20 L: Confeccionada em aço inoxidável,
resistente e durável, com acabamento e balde interno em polipropileno, com pedal e
capacidade de 20 litros.

139

300

UN

LUSTRA MÓVEIS 500 ML: Composto por características aproximadas de Estado físico
líquido, emulsão viscosa e homogênea, cor branco, pH a 20°C de 6,7 a 7,7, ponto de fulgor
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maior que 100°C, densidade a 20 ° C de 0,980 a 1,000 g/mL e Viscosidade a 25 ° C de 9000 –
16000 cps. Frasco de 500 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante. Marca de referência: PEROBÁ, POLIFLOR,
BRAVO.
140

1000

GL

MULTI USO 5L: Limpador desengordurante, com especificações aproximadas de princípio
ativo 7% a 10%, PH a 25°C, entre 7,0 a 8,5, densidade, a 25%, entre 1,000 a 1,010 g/ml,
completamente solúvel em água, odor característico e líquido límpido. Diluição mínima na
proporção de 01 litro do produto para cada 25 litros de água. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Galão de
05 litros. Marca de referência: DESOMAX, RILL, VEJA.

141

150

UN

PÁ DE LIXO DE FERRO C/ CABO LONGO: Pá de chapa de aço, com cabo de 120cm. Medindo
aproximadamente 06 cm x 20 cm x 20 cm.

142

150

UN

PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO C/ CABO LONGO: Pá de chapa de plástico, com cabo de 120 cm.
Medindo aproximadamente 07 cm x 22,5 cm x 22,5 cm.

143

15

UN

PÁ PARA CALDEIRÃO DE POLIETILENO 100 CM: Confeccionada em polietileno atóxico,
higiene e a prevenção a saúde, atendendo a resolução Nº 105/99 da ANVISA, resiste até
160° C, medindo 100 cm x 11 cm x 02 cm. Marca de referência: PRONYL.

144

15

UN

PÁ PARA CALDEIRÃO DE POLIETILENO 60 CM: Confeccionada em polietileno atóxico,
higiene e a prevenção a saúde, atendendo a resolução Nº 105/99 da ANVISA, resiste até
160° C, medindo 60 cm x 7,5 cm x 02 cm. Marca de referência: PRONYL.

145

15

UN

PANELA CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 18: Confeccionada em alumínio polido, com
pegadores laterais de alumínio e tampa, medindo 18cm diâmetro da boca x 09cm altura x
02mm espessura e 2,2 litros. Marca de referência: ABC, VIGOR.

146

15

UN

PANELA CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 20: Confeccionada em alumínio polido, com
pegadores laterais de alumínio e tampa, medindo 20cm diâmetro da boca x 10cm altura x
02mm espessura e 3,1 litros. Marca de referência: ABC, VIGOR.

147

15

UN

PANELA CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 24: Confeccionada em alumínio polido, com
pegadores laterais de alumínio e tampa, medindo 24cm diâmetro da boca x 12,5cm altura x
02mm espessura e 5,6 litros. Marca de referência: ABC, VIGOR.

148

20

UN

PANELA CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 30: Confeccionada em alumínio polido, com
pegadores laterais de alumínio e tampa, medindo 30cm diâmetro da boca x 14cm altura x
03mm espessura e 9,5 litros. Marca de referência: ABC, VIGOR.

149

15

UN

PANELA CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 34: Confeccionada em alumínio polido, com
pegadores laterais de alumínio e tampa, medindo 34cm diâmetro da boca x 16cm altura x
03mm espessura e 14,5 litros. Marca de referência: ABC, VIGOR.

150

15

UN

PANELA CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 38: Confeccionada em alumínio polido, com
pegadores laterais de alumínio e tampa, medindo 38cm diâmetro da boca x 18cm altura x
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03mm espessura e 20 litros. Marca de referência: ABC, VIGOR.
151

15

UN

PANELA CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 40: Confeccionada em alumínio polido, com
pegadores laterais de alumínio e tampa, medindo 40cm diâmetro da boca x 19cm altura x
03mm espessura e 23,5 litros. Marca de referência: ABC, VIGOR.

152

20

UN

PANELA CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 45: Confeccionada em alumínio polido, com
pegadores laterais de alumínio e tampa, medindo 45cm diâmetro da boca x 20cm altura x
04mm espessura e 31,5 litros. Marca de referência: ABC, VIGOR.

153

10

UN

PANELA CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 55: Confeccionada em alumínio polido, com
pegadores laterais de alumínio e tampa, medindo 55cm diâmetro da boca x 22cm altura x
04mm espessura e 52 litros. Marca de referência: ABC, VIGOR.

154

15

UN

PANELA DE PRESSÃO 10L: Fabricada em alumínio polido, com válvula de segurança, cabo e
asa ergonômicos e tecnologia turbo. Capacidade 10 litros. Marca de referência: NIGRO,
ROCHEDO TRAMONTINA, CLOCK, EIRILAR.

155

10

UN

PANELA DE PRESSÃO 22L: Fabricada em alumínio polido, com válvula de segurança, cabo e
asa ergonômicos e tecnologia turbo. Capacidade 22 litros. Marca de referência: NIGRO,
ROCHEDO TRAMONTINA, CLOCK, EIRILAR.

156

15

UN

PANELA DE PRESSÃO 4,5L: Fabricada em alumínio polido, com válvula de segurança, cabo e
asa ergonômicos e tecnologia turbo. Capacidade 4,5 litros. Marca de referência: NIGRO,
ROCHEDO TRAMONTINA, CLOCK.

157

15

UN

PANELA DE PRESSÃO 7L: Fabricada em alumínio polido, com válvula de segurança, cabo e
asa ergonômicos e tecnologia turbo. Capacidade 07 litros. Marca de referência: NIGRO,
ROCHEDO TRAMONTINA, CLOCK.

158

400

UN

PANO DE PRATO BRANCO 42CM X 66CM : Pano de prato 100% algodão, cor branco.
Medindo no mínimo 42 cm x 66 cm. O produto deverá apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

159

350

FD

PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300M PCT C/ 8 UN: Papel higiênico destinado à higiene pessoal,
com folha simples de alta qualidade e especificações mínimas composta de 100 % de fibras
celulósicas virgens não transgênicas, papel crepado, gofrado, absorvente de cor branco,
picotado, apresentado em rolos de 300 metros, largura da folha 100 mm, diâmetro do rolo
200 mm +ou- 1 mm, alvura 90% ISO, P. H. 07, gramatura 17 a 18 g/m², absorção de 4 S e
pintas menor de 200/m². O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 15464 - 2007. Fardo com 8 rolos (10 cm x 300 metros).

160

800

FD

PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 30M X 10CM FARDO 16 PCT C/ 4 UN: Papel higiênico destinado
à higiene pessoal, com folha simples de alta qualidade e especificações mínimas composta
de 100 % de fibras celulósicas virgens não transgênicas, papel crepado, gofrado, absorvente
de cor branco, picotado, apresentado em rolos de 30 metros, largura da folha 100 mm,
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diâmetro do rolo 110 mm +ou- 1 mm, alvura maior 90° ISO, P. H. 07, gramatura 17 a 18
g/m², absorção de 4 S e pintas menor de 200mm²/m². O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Fabricado
de acordo com a norma ABNT - NBR 15464 - 2007. Fardo com 64 rolos (16 pacotes de 04
rolos de 30 metros). Marca de referência: PALOMA, FOFINHO, PERSONAL, NEVE.
161

800

FD

PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 60M X 10CM FARDO 16 PCT C/ 4 UN: Papel higiênico destinado
à higiene pessoal, com folha simples de alta qualidade e especificações mínimas composta
de 100 % de fibras celulósicas virgens não transgênicas, papel crepado, gofrado, absorvente
de cor branco, picotado, apresentado em rolos de 60 metros, largura da folha 100 mm,
diâmetro do rolo 110 mm +ou- 1 mm, alvura 90% ISO, P. H. 07, gramatura 17 a 18 g/m²,
absorção de 4 S e pintas menor de 200/m². O produto deverá apresentar validade mínima
de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Fabricado de acordo com a
norma ABNT - NBR 15464 - 2007. Fardo com 64 rolos (16 pacotes de 04 rolos de 60
metros). Marca de referência: PALOMA, FOFINHO, PERSONAL, NEVE.

162

1000

PCT

PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000 UN: Folhas simples, macias e absorventes, com
resistência úmida, não esfarelam, não deixam resíduos nas mãos ou no rosto, são gofradas,
propiciando assim maior maciez e volume, papel Toalha Branco 100 % biodegradáveis e
100% fibras celulósicas, 02 dobras, gramatura: 26/27 gramas, medindo aproximadamente
23 cm x 20 cm, pacote com 1000 folhas (sub embaladas em 3 maços). O produto deverá
apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

163

500

FD

PAPEL TOALHA COZINHA 22 X 20CM PCT C/ 2 ROLOS C/ 50UND FARDO C/12UN: Folha
dupla picotada e gofrada (em relevo), 100% fibras celulósicas, maciez, super absorvente,
resistência e com controle bacteriológico, medindo aproximadamente 22 cm x 20 cm. Fardo
com 12 unidades de pacotes, com 02 rolos cada pacotes com aproximadamente 100 folhas.
O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

164

20

UN

PEGADOR DE SALADA: Confeccionada em aço inoxidável, resistente e durável, medindo
aproximadamente 28,5 cm.

165

15

UN

PENEIRA DE AÇO INOX 15 CM: Confeccionada em aço inoxidável, coador inox e tela
arredondada, com pequenos furos, aro com suporte na extremidade e cabo com furo
passante para pendurar, medindo 15 cm diâmetro, 6,5 cm altura x 33,7 cm comprimento.

166

10

UN

PENEIRA DE PLÁSTICO 10 CM: Com cabo em polipropileno e tela de poliéster, cor branca,
medindo aproximadamente 10 cm diâmetro.

167

20

UN

PENEIRA DE PLÁSTICO 15 CM: Com cabo em polipropileno e tela de poliéster, cor branca,
medindo aproximadamente 15 cm diâmetro.

168

15

UN

PENEIRA DE PLÁSTICO 19 CM: Com cabo em polipropileno e tela de poliéster, cor branca,
medindo aproximadamente 19 cm diâmetro.
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169

50

UN

PORTA DETERGENTE: Porta detergente e esponja, material plástico resistente, aplicação pia
de cozinha.

170

30

UN

PORTA TALHERES DE PLÁSTICO: Resistente com tampa, no mínimo 05 divisórias internas,
medindo aproximadamente 30X40 de tamanho.

171

18

CX

POTE DESCARTÁVEL 100 ML C/ 20 PCT C/ 100UN: Pote descartável confeccionado com
resina termoplástica branca ou translúcida com capacidade de 100 ml, medindo
aproximadamente 7 cm de diâmetro na boca, 4,5 cm de diâmetro no fundo e 4,5 cm de
altura. 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 e a capacidade.
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. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante. Caixa contendo 20 pacotes com 100 unidades
de copos. Marca de referência: COPOBRAS, COPAZA.

172

30

UN

POTE PARA MANTIMENTO 1L: Confeccionada em plástico, com tampa, resistente e durável,
formato arredondado medindo no mínimo 01 litro.

173

30

UN

POTE PARA MANTIMENTO 2L: Confeccionada em plástico, com tampa, resistente e durável,
formato arredondado medindo no mínimo 02 litros.

174

30

UN

POTE PARA MANTIMENTO 3L: Confeccionada em plástico, com tampa, resistente e durável,
formato arredondado medindo no mínimo 03 litros.

175

30

UN

POTE PARA MANTIMENTO 4L: Confeccionada em plástico, com tampa, resistente e durável,
formato arredondado medindo no mínimo 04 litros.

176

30

UN

POTE PARA MANTIMENTO 5L: Confeccionada em plástico, com tampa, resistente e durável,
formato arredondado medindo no mínimo 05 litros.

177

1000

PCT

PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO: Confeccionado em plástico resistente na cor branco
ou translúcido medindo 21 a 23 cm de comprimento. O produto deve ser isento de
materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Embalados
higienicamente em saco plástico. 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. Pacote com 10
unidades. Marca de referência: PRAFESTA, COPOSUL.

178

1000

PCT

PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA: Confeccionado em plástico resistente na cor
branco ou translúcido medindo 15 a 16 cm de comprimento. O produto deve ser isento de
materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Embalados
higienicamente em saco plástico. Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a
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garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 10
unidades. Marca de referência: PRAFESTA, COPOSUL.
179

200

UN

PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO: Liso em ambos os lados, incolor/transparente,
tamanho aproximado 23 cm.

180

2000

UN

PRATO FUNDO PLÁSTICO INFANTIL MERENDA ESCOLAR: Confeccionado em plástico
polipropileno grosso de alta durabilidade, atóxico, modelo liso nas partes interna e externa
(sem frisos) com formato interno arredondado, com aba e empilhável, acabamento polido
brilhante, resistência a temperatura 100°C por minutos, cores variadas, medindo
aproximadamente 3,4 cm altura x 19,5 cm diâmetro interno da boca x 2,5 cm espessura e
capacidade 600ml a 700ml.

181

600

PCT

PRENDEDOR DE ROUPA: Prendedor de madeira para roupa com mola resistente ao meio.
Embalagem com 12 unidades de prendedores, medindo aproximadamente 7,2 cm x 1,3 cm x
1,5 cm.

182

100

FR

QUEROSENE PERFUMADO 500 ML: Removedor multi limpeza utilizado em faxina e a
remoção das mais diferentes manchas e aroma de jasmim, lavanda e floral. Embalagem 500
ml. Marca de referência: BUFALO, ALVO.

183

30

UN

RALADOR 06 FACES INOX: Confeccionado em aço inox, com 06 tipos de cortes, profissional,
base antiderrapante, medindo aproximadamente 22,5 cm x 13,5 cm x 11,5 cm. Marca de
referência: EURO, GOURMET MIX.

184

80

FR

REMOVEDOR DE ESMALTE 100ML: Acetona, acetato de amila e emoliente, remoção de
esmalte, liquido, frasco de 100 ml.

185

70

UN

RESERVATÓRIO PLÁSTICO PARA SABONETEIRA: Reservatório plástico de poliestireno de
700ml até 800ml para saboneteira dosadora. Medindo aproximadamente 10 cm altura x 12
cm largura x 9 cm profundidade +(mais) GCM da mangueira dosadora.

186

200

UN

RODO DE PIA: Rodo confeccionado em plástico tamanho cabo 16 cm, medindo
aproximadamente 21,7 cm 4,5 cm.

187

100

UN

RODO PLÁSTICO 30 CM: Corpo em plástico com 30 cm, com borracha dupla em E.V.A,
acompanha cabo em madeira de 1,2 m plastificado, resistente e durável.

188

350

UN

RODO PLÁSTICO 40 CM: Corpo em plástico com 40 cm, com borracha dupla em E.V.A,
acompanha cabo em madeira de 1,2 m plastificado, resistente e durável.

189

350

UN

RODO PLÁSTICO 60 CM: Corpo em plástico com 60 cm, com borracha dupla em E.V.A,
acompanha cabo em madeira de 1,2 m plastificado, resistente e durável.

190

150

RL

ROLO DE PANO MULTIUSO 30 CM X 300M: Rolo de tecido multiuso 70% viscose e 30%
poliéster com gramatura 40g/m². Medindo 300 m x 30 cm, cor azul com listras brancas. O
produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na
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unidade requisitante.
191

230

UN

ROLO DE PAPEL/FOLHA DE ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M: Papel alumínio em rolo medindo 30
cm de largura e 7,5 m de comprimento, embalado em caixa de papelão ou plástico, sem
furos ou sinais de oxidação. 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. O produto deverá
apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Marca de referência: WIDA.

192

500

PCT

SABÃO EM BARRA NEUTRO: Composto a base de óleo de babaçu, hidróxido de sódio,
glicerina e água, embalado em pacote plástico com 05 unidades de 200g cada um. O
produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Marca de referência: IPÊ, MINERVA, MINUANO.

193

150

UN

SABÃO EM PEDRA DE COCO 200G: Composto a base de óleo de babaçu, sais inorgânicos
neutralizante e água, embalado em saco plástico com 01 unidades de 200g. O produto
deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

194

2500

UN

SABÃO EM PÓ 1KG: Sabão em pó molhável contendo as especificações aproximadas de
preparo à de tensoativos aniônicos e não-iônico, alcalinizante, enzina, branqueador óptico,
coadjuvantes, estado físico pó granulado, cor azul com partículas rosa, odor característico,
densidade(a 25°C) de 0,5 g/cm³, completamente solúvel em água, PH de 10 a 11 (1%
aquoso). Pacote de 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante. Marca de referência: OMO, BRILHANTE, SURF,
ASSIM, TIXAN.

195

600

UN

SABONETE EM BARRA: Sabonete em barra acondicionado individualmente em embalagem,
com peso líquido mínimo de 90 gramas, contendo em sua composição mínima. Sabão base
(gordura animal e vegetal), fragrância, dióxido de titânio. O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

196

1000

UN

SABONETE INFANTIL EM BARRA: Sabonete infantil em barra acondicionado individualmente
em embalagem, com peso líquido mínimo de 70 gramas, contendo em sua composição
mínima. Sabão base (gordura animal e vegetal), fragrância, dióxido de titânio. Contendo
teor de voláteis de até 18%. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante. Marca de referência: JOHNSONS,
DAVENE, POM POM, HUGGIES TURMA DA MÔNICA, BABY DOVE.

197

800

GL

SABONETE LÍQUIDO 5L: Sabonete líquido cremoso, enriquecido com emolientes e agentes
hidratantes com especificações aproximadas de PH a 25°C, entre 5,5 e 6,5, princípio ativo
entre 8% e 10%, densidade, a 25%, entre 1,010g/ml a 1,015 g/ml, aparência líquido viscoso
e erva doce. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Galão de 05 litros. Marca de referência: DESOMAX, LSV.

198

100

UN

SABONETEIRA P/ SABONETE LÍQUIDO: Constituído em plástico com alta resistência ao
impacto, confeccionado em plástico ABS(Acrilonitrila butadieno estireno) de baixa
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densidade, sistemas de fechamentos com travas de segurança e chave, acompanha refis de
sabonete Líquido de até 800ml, com acabamento na branco e 01 kit para fixação na parede
contendo buchas e parafusos. Medindo aproximadamente 11 cm altura x 12 cm largura x 29
cm profundidade.
199

1000

FD

SACO DE LIXO 100 L C/100 UN: Saco plástico reforçado para acondicionamento de lixo,
confeccionado em resina termoplástico virgem ou reciclado, classe I (para
acondicionamento de resíduos domiciliares ou de empresas), com solda continua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio, fabricado de acordo com a norma ABNT - NBR 9191 - 2008,
na cor preto, medindo 75 cm x 90 cm x 0,06 g/m² polietileno de baixa densidade(PEBD) ,
podendo variar 1 cm para mais ou para menos, capacidade de 100 litros. Acondicionados
em fardos com 100 unidades.

200

300

FD

SACO DE LIXO 20 L C/100 UN: Saco plástico reforçado para acondicionamento de lixo,
confeccionado em resina termoplástico virgem ou reciclado, classe I (para
acondicionamento de resíduos domiciliares ou de empresas), com solda continua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio, fabricado de acordo com a norma ABNT - NBR 9191 - 2008,
na cor preto, medindo 38 cm x 52 cm x 0,06 g/m² polietileno de baixa densidade(PEBD) ,
podendo variar 1 cm para mais ou para menos, capacidade de 20 litros. Acondicionados em
fardos com 100 unidades.

201

200

FD

SACO DE LIXO 200 L PCT 5KG: Saco plástico reforçado para acondicionamento de lixo,
confeccionado em resina termoplástico virgem ou reciclado, classe I (para
acondicionamento de resíduos domiciliares ou de empresas), com solda continua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio, fabricado de acordo com a norma ABNT - NBR 9191 - 2008,
na cor preto, medindo 95 cm x 115 cm x 0,14 g/m² polietileno de baixa densidade(PEBD) ,
podendo variar 1 cm para mais ou para menos, capacidade de 200 litros. Acondicionados
em fardos de 05 Kg com aproximadamente 32 unidades.

202

250

FD

SACO DE LIXO 240 L PCT 5KG: Saco plástico reforçado para acondicionamento de lixo,
confeccionado em resina termoplástico virgem ou reciclado, classe I (para
acondicionamento de resíduos domiciliares ou de empresas), com solda continua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio, fabricado de acordo com a norma ABNT - NBR 9191 - 2008,
na cor preto, medindo 110 cm x 140 cm x 0,14 g/m² polietileno de baixa densidade(PEBD) ,
podendo variar 1 cm para mais ou para menos, capacidade de 240 litros. Acondicionados
em fardos de 05 Kg com aproximadamente 22 unidades.

203

500

FD

SACO DE LIXO 40 L C/100 UN: Saco plástico reforçado para acondicionamento de lixo,
confeccionado em resina termoplástico virgem ou reciclado, classe I (para
acondicionamento de resíduos domiciliares ou de empresas), com solda continua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio, fabricado de acordo com a norma ABNT - NBR 9191 - 2008,
na cor preto, medindo 52 cm x 63 cm x 0,06 g/m² polietileno de baixa densidade(PEBD) ,
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podendo variar 1 cm para mais ou para menos, capacidade de 40 litros. Acondicionados em
fardos com 100 unidades.
204

1000

FD

SACO DE LIXO 60 L C/100 UN: Saco plástico reforçado para acondicionamento de lixo,
confeccionado em resina termoplástico virgem ou reciclado, classe I (para
acondicionamento de resíduos domiciliares ou de empresas), com solda continua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio, fabricado de acordo com a norma ABNT - NBR 9191 - 2008,
na cor preto, medindo 63 cm x 72 cm x 0,06 g/m² polietileno de baixa densidade(PEBD) ,
podendo variar 1 cm para mais ou para menos, capacidade de 60 litros. Acondicionados em
fardos com 100 unidades.

205

250

FD

SACO DE LIXO LEITOSO 100 L C/ 100 UN: Saco plástico reforçado para acondicionamento de
lixo, confeccionado em resina termoplástico virgem ou reciclado, classe I (para
acondicionamento de resíduos domiciliares ou de empresas), com solda continua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio, fabricado de acordo com a norma ABNT - NBR 9191 - 2008,
na cor branco(leitoso), medindo 75 cm x 90 cm x 0,06 g/m² polietileno de baixa
densidade(PEBD) , podendo variar 1 cm para mais ou para menos, capacidade de 20 litros.
Acondicionados em fardos com 100 unidades.

206

200

FD

SACO DE LIXO LEITOSO 20 L C/ 100 UN: Saco plástico reforçado para acondicionamento de
lixo, confeccionado em resina termoplástico virgem ou reciclado, classe I (para
acondicionamento de resíduos domiciliares ou de empresas), com solda continua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio, fabricado de acordo com a norma ABNT - NBR 9191 - 2008,
na cor branco(leitoso), medindo 38 cm x 52 cm x 0,06 g/m² polietileno de baixa
densidade(PEBD) , podendo variar 1 cm para mais ou para menos, capacidade de 20 litros.
Acondicionados em fardos com 100 unidades.

207

200

FD

SACO DE LIXO LEITOSO 40 L C/ 100 UN: Saco plástico reforçado para acondicionamento de
lixo, confeccionado em resina termoplástico virgem ou reciclado, classe I (para
acondicionamento de resíduos domiciliares ou de empresas), com solda continua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio, fabricado de acordo com a norma ABNT - NBR 9191 - 2008,
na cor branco(leitoso), medindo 52 cm x 63 cm x 0,06 g/m² polietileno de baixa
densidade(PEBD) , podendo variar 1 cm para mais ou para menos, capacidade de 20 litros.
Acondicionados em fardos com 100 unidades.

208

200

FD

SACO DE LIXO LEITOSO 60 L C/ 100 UN: Saco plástico reforçado para acondicionamento de
lixo, confeccionado em resina termoplástico virgem ou reciclado, classe I (para
acondicionamento de resíduos domiciliares ou de empresas), com solda continua,
homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de
conteúdo durante o manuseio, fabricado de acordo com a norma ABNT - NBR 9191 - 2008,
na cor branco(leitoso), medindo 63 cm x 72 cm x 0,06 g/m² polietileno de baixa
densidade(PEBD) , podendo variar 1 cm para mais ou para menos, capacidade de 20 litros.

Praça Bernardino de Campos, 184 - CEP 16450-000 - Fone/fax: (14) 3552-9222 - Getulina - SP
E-mail: pmgetu@terra.com.br - Site: www.getulina.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA
CNPJ 44.528.842/0001-96

Acondicionados em fardos com 100 unidades.
209

1500

FD

SACO DE LIXO RECICLÁVEL VERMELHO 100 L C/100 UN: Saco plástico reforçado para
acondicionamento de lixo reciclável, confeccionado em resina termoplástico virgem ou
reciclado, classe I (para acondicionamento de lixo reciclável domiciliares ou de empresas),
com solda continua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, fabricado de acordo com a norma
ABNT - NBR 9191 - 2008, na cor vermelho, medindo 75 cm x 90 cm x 0,06 g/m² polietileno
de baixa densidade(PEBD) e pigmento , podendo variar 1 cm para mais ou para menos,
capacidade de 100 litros. Acondicionados em fardos com 100 unidades.

210

2000

UN

SACO DE PANO ALVEJADO BRANCO: Sacos para chão confeccionados em 100% algodão.
Medindo no mínimo 42 cm x 62 cm.

211

2000

UN

SACO DE PANO ALVEJADO XADREZ: Sacos para chão xadrez confeccionados em 100%
algodão. Medindo no mínimo 42 cm x 62 cm.

212

1000

PCT

SACO PARA AMOSTRA DE ALIMENTO: Feito de polietileno de baixa densidade, material
esterilizado, totalmente lacrado com a tarja branca para a descrição do alimento. Medidas
do produto largura: 12cm e comprimento: 30cm. Validade: prazo indeterminado. Pacotes
contendo 800 unidades de sacos.

213

30

KG

SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO P/ ALIMENTOS 50CM X 80CM X 0,12G: Confeccionado em
polietileno, atóxico, inodoro e incolor e indicado para conservação de alimentos. Medindo
aproximadamente 50 cm x 80 cm e gramatura 0,12 g/m². O produto deverá apresentar
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

214

1000

PCT

SACOLAS PLÁSTICAS 24CM X 34CM X 0,06G: Sacola plástica descartável (tipo alça de
camiseta), medindo aproximadamente 24 cm x 34 cm e gramatura 0,06 g/m². Pacote com
100 unidades. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.

215

2000

PCT

SACOLAS PLÁSTICAS 40CM X 50CM X 0,06G: Sacola plástica descartável (tipo alça de
camiseta), medindo aproximadamente 40 cm x 50 cm e gramatura 0,06 g/m². Pacote com
100 unidades. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.

216

800

UN

SAPÓLIO CREMOSO 300 ML: Limpador em creme, limpa e dá brilho sem riscar, indicado
para limpeza de utensílios em geral. Prazo de validade mínima de 12 meses a contar da data
da entrega. Frasco de 300 ml. Marca de referência: RADIUM, ASSOLAN, UAU.

217

120

FR

SHAMPOO ADULTO: Shampoo adulto vitaminado com sua fórmula neutro para todos os
tipos de cabelos, sem álcool, uso adulto, acondicionado em frascos plásticos, frasco de 01
litro. Especificações constar no rótulo da embalagem. O produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade.

218

600

UN

SHAMPOO INFANTIL: Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para
todos os tipos de cabelos e testado dermatologicamente, que não irrite os olhos,
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acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com no mínimo 450 ml.
Especificações constar no rotulo da embalagem. O produto deverá apresentar validade
mínima de 12 meses a partir da data de entrega na unidade. Marca de referência: LSV.
219

100

UN

SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 E 3 DOBRAS: Suporte para papel toalha
interfolhas, confeccionado em plástico ABS(Acrilonitrila butadieno estireno), reforçado com
trava e chave para abertura e fechamento, com acabamento na branco e 01 kit para fixação
na parede contendo buchas e parafusos. Medindo aproximadamente 31 cm altura x 25 cm
largura x 13 cm profundidade.

220

20

UN

SUPORTE PARA COPO ÁGUA 180 ML AÇO INOX: Confeccionado em aço inoxidável, com
tampa na parte superior, dispenser redondo em aço inox para copo descartável de água
(180 ml), possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para
fixação na parede, acompanha kit contendo parafusos e buchas.
Medindo
aproximadamente 7,5 cm diâmetro x 43 cm altura.

221

20

UN

SUPORTE PARA COPO CAFÉ 50 ML AÇO INOX: Confeccionado em aço inoxidável, com
tampa na parte superior, dispenser redondo em aço inox para copo descartável de café (50
ml), possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação
na parede, acompanha kit contendo parafusos e buchas. Medindo aproximadamente 06 cm
diâmetro x 42 cm altura.

222

50

UN

SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ 103: Confeccionado em plástico e atóxico o suporte para
armazenar filtros de café tamanho 103 com funil, possibilitando colocar o líquido na garrafa
térmica sem sujeira e desperdício.

223

50

UN

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO: Suporte para rolo de papel higiênico de 300
metros, reforçado com trava e chave para abertura e fechamento, confeccionado em aço
carbono, com acabamento em pintura texturizada epóxi branca e 01 kit para fixação na
parede contendo buchas e parafusos. Medindo aproximadamente 27 cm altura x 27 cm
largura x 13 cm profundidade.

224

30

UN

TÁBUA DE CORTE: Confeccionada em polietileno na cor branco, material forte e não tira o
corte da faca, com canaletas laterais e furo para pendurar. Medidas aproximadas de 50cm
comprimento x 30cm profundidade x 1cm espessura.

225

200

FR

TALCO PERFUMADO 100 G: Para prevenir a transpiração e protege contra atrito e a
umidade que causam assaduras e irritações na pele de bebês, dermatologicamente testado.
Frasco contendo 100 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

226

30

UN

VASILHA PLÁSTICA REDONDA 10L: Confeccionada em plástico, com tampa, resistente e
durável, formato arredondado medindo no mínimo 10L.

227

30

UN

VASILHA PLÁSTICA REDONDA 12L: Confeccionada em plástico, com tampa, resistente e
durável, formato arredondado medindo no mínimo 12L.
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228

30

UN

VASILHA PLÁSTICA REDONDA 30L: Confeccionada em plástico, com tampa, resistente e
durável, formato arredondado medindo no mínimo 30L.

229

30

UN

VASILHA PLÁSTICA REDONDA 55L: Confeccionada em plástico, com tampa, resistente e
durável, formato arredondado medindo no mínimo 55L.

230

30

UN

VASILHA PLÁSTICA REDONDA 5L: Confeccionada em plástico, com tampa, resistente e
durável, formato arredondado medindo no mínimo 5L.

231

600

UN

VASSOURA CAIPIRA: Vassoura de palha (caipira) com 03 fios de amarração da palha e cabo
em madeira de no mínimo de 120 cm, resistente e durável, com medidas aproximadas de
135 cm x 20 cm x 3 cm e peso aproximado de 560 gramas. Utilizada para limpeza de pisos
externos, pátios em terra, entre outros.

232

80

PÇ

VASSOURA LAVA ÔNIBUS: Vassoura para lavar veículos, acompanhada com cabo longo de
madeira com aproximadamente de 240 cm, base de madeira cerdas de fibra de coco ou
sisal. Medindo aproximadamente 30 cm x 15 cm. Marca de referência: GUIRADO, FIBRAFIL,
ARTLIMP, LITORAL.

233

1000

UN

VASSOURA
NYLON
COM
CABO:
Cerdas
com
embutimento
angular,
cabo inclinado associada ao ângulo das cerdas, acompanha com cabo de 120 cm e
dimensões aproximadas de 24,5 cm x 27,5 cm x 6,5 cm. Marca de referência: NOVIÇA,
BETTANIN, OLIVEIRA E AZEVEDO.

234

300

UN

VASSOURA PARA GRAMA DE PÁSTICO 15 DENTES: Vassoura para grama e folhas com 15
dentes, confeccionada com plástico virgem para ser mais resistente e durável com 03 fios de
amarração da palha e cabo em madeira de no mínimo de 120 cm, resistente e durável, com
medidas aproximadas de 135 cm x 20 cm x 3 cm e peso aproximado de 560 gramas.
Utilizada para limpeza de praças e ruas, entre outros. Marca de referência: FAMASTIL.

235

300

UN

VASSOURA PARA GRAMA DE PÁSTICO 22 DENTES: Vassoura para grama e folhas com 22
dentes, confeccionada com plástico virgem para ser mais resistente e durável com 03 fios de
amarração da palha e cabo em madeira de no mínimo de 120 cm, resistente e durável, com
medidas aproximadas de 135 cm x 20 cm x 3 cm e peso aproximado de 560 gramas.
Utilizada para limpeza de praças e ruas, entre outros. Marca de referência: TRAPP.

236

100

UN

VASSOURÃO PLÁSTICO NYLON C/CABO: Vassoura de gari com cabo, base Plástica com
aproximadamente 40 cm, acompanha cabo de madeira de 120 cm, cerdas naturais em
piaçava, resistente e durável, medindo aproximadamente 40 cm x 8,8 cm x 8,8 cm. Indicada
para varrer pó ou sujeiras de áreas externas, para limpeza em geral.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1 – Condições de fornecimento:
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As entregas deverão ser efetuadas de acordo com a necessidade desta Municipalidade em até 5
(cinco) dias corridos, contados da solicitação para tanto, após esse prazo, as entregas serão
consideras em atraso, dentro da vigência contratual que será de 12 (doze) meses;
A forma de entrega dos itens deste Pregão será no Departamento Municipal de Abastecimento e
Distribuição da Alimentação Escolar situado na Praça Bernardino de Campos, 184 (Centro),
Getulina/S.P, de 2ª a 6ª feira, das 7h 00min às 11h 00min.
A empresa contratada será responsável pela entrega dos produtos, devendo para isso
disponibilizar
pessoal e equipamentos.
O transporte dos produtos deverá ser feito em veículos com carroceria adequada.
O funcionário da empresa que efetuar a entrega (motorista, carregadores) deverá estar
identificado.

2 – Amostras
As amostras serão exigidas somente para as licitantes vencedoras em embalagem original
acompanhado de Fichas Técnicas e assinadas pelo responsável técnico. Passarão por testes as
amostras dos seguintes itens: 05; 12; 27; 38; 39; 40; 41; 60; 61; 72; 73; 80; 81; 82; 83; 84; 98;
111; 112; 113; 114; 129; 159; 160; 161; 162; 163; 180; 191; 194; 199; 201; 202; 205; 209; 214;
215; 231; 232; 233; 234 e 235.
As amostras referentes aos itens 38; 39; 40; 41; 73 e 83 serão avaliadas juntamente com os
funcionários das escolas municipais no próprio local.
As amostras referentes aos itens 80; 82 e 84 serão avaliadas juntamente com o funcionário da
Garagem e Oficina no próprio local.
As amostras referentes aos itens 111; 112; 113 e 114 serão avaliadas juntamente com o
funcionário
da
Fundo Municipal de Assistência Social.
O licitante vencedor que não apresentar as amostras e as fichas será desclassificado quanto ao
respectivo item.
Caso o licitante tenha amostra(s) reprovada(s) na análise, o pregoeiro negociará a licitante que
estiver em segundo lugar e assim sucessivamente.
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As embalagens das amostras deverão ser etiquetadas com o nome do licitante, o número do
Pregão Presencial e com o número do lote/item.
O prazo de entrega das amostras será de até 02 (dois) dias úteis após a licitante ter sido
declarada vencedora.
O resultado da análise das amostras será divulgado até 02 (dois) dias úteis da entrega das
mesmas
As amostras não serão devolvidas e não deverão ser computadas no montante das quantidades
da Licitação
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