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ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
 V. UNIT EM 

R$  
V. TOTAL EM R$ MARCA

85 10.644 litro

Água sanitária, com Cloro Ativo: de 1ª qualidade, a base de

cloro ativo, solução a base de hipoclorito de sódio (2,0 -2,5%),

cloreto de sódio e água, coloração levemente amarelada,

mistura de substâncias químicas para desinfecção doméstica

e industrial, desinfecção de frutas, verduras e legumes, ação

de alvejante, bactericida, branqueador e para purificação de

água. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade. Embalagem de 1 litro.

1,27R$         13.517,88R$     BIO-KRISS

87 1.460 fr

Amaciante: de 1ª qualidade, cloreto de dialquil dimetil

amônio, coadjuvante, acidulante, preservante, corante,

fragrância e água. Registro no Ministério da Saúde.

Embalagem com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem de 2 litros.

2,30R$         3.358,00R$       BIO-KRISS
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90 8.604 litro

Cloro: de 1ª qualidade, a base de hipoclorito de sódio de 3%,

teor de cloro ativo 3,0 a 3,5% e princípio ativo. Registro no

Ministério da Saúde. Embalagem com dados de identificação

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade. Embalagem de 1 litro.

1,54R$         13.250,16R$     BARBAREX

91 1.684 fr

Condicionador infantil: de 1ª qualidade, testado

dermatologicamente, desenvolvido para desembaraçar e

reduzir o volume dos cabelos. Sua formulação suave deve

deixar todos os tipos de cabelo fáceis de pentear e

delicadamente perfumados. Registro no Ministério de Saúde.

Frasco com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Frasco

com 480 ml.

7,45R$         12.545,80R$     BLÁ BLÁ BLÁ

92 9.444 fr

Desinfetante: de 1ª qualidade, líquido, germicida e

bactericida, contendo: corante, água, fragrância, preservante

e cloreto de aquildimetil. Registro no Ministério da Saúde.

Embalagem com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem de 2 litros.

2,12R$         20.021,28R$     BIO-KRISS

93 17.052 fr

Detergente: de 1ª qualidade, líquido, neutro, concentrado,

inodoro e biodegradável, contendo: componente ativo: alquil

benzeno sulfonato de sódio, coadjuvantes, conservante

sequestrante, espessantes corantes fragrância tensoativo

aniônicos água consistente, para remoção de gorduras de

louças, talheres e panelas, aromas diversos. Embalagem com

dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação e prazo de validade. Frasco de 500 ml.

1,00R$         17.052,00R$     BIO-KRISS
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96 7.572 unid

Esponja Multiuso dupla face: de 1ª qualidade. Composição:

espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo.

Dimensões do produto: 110 x 75 x 20 mm (largura,

profundidade e altura, respectivamente). Para limpeza de

material alumínio, cerâmicas, grelhas, vidros e louças.

Embalagem com dados de identificação do produto e marca

do fabricante

0,37R$         2.801,64R$       BRASILEIRINHA

97 2.028 mç

Fósforo: de 1ª qualidade, fósforos de segurança, longos com

200 palitos com 5 cm. Desenvolvidos para serem utilizados na

cozinha e garantir durabilidade maior da chama por serem

longos. Em caixa de papelão resistente com uma superlixa,

que facilite seu manuseio e acendimento. Embalagem com 10

caixas.

17,54R$       35.571,12R$     GABOARDI

98 7.272 fr

Limpador multiuso: de 1ª qualidade, instantâneo, butilglicol,

metassilicato de sódio, fosfato trissódico, sinergista, tensoativo

não inônico, conservante e água. Embalagem com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade. Frasco com 500 ml.

1,38R$         10.035,36R$     BIO-KRISS

100 4.116 unid
Pano de chão: de 1ª qualidade, alvejado, 100% algodão, 60 x

80 cm, alto poder de absorção.
1,99R$         8.190,84R$       MLIMP

103 1.224 unid

Passador de cera, de uso doméstico, com espuma retangular

medindo 4,5 x 30 cm, cabo de madeira revestido/plastificado

medindo 1,20 m, com gancho na ponta para pendurar,

espuma colada e grampeada ao corpo.

5,38R$         6.585,12R$       FIMADE
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105 6.516 kg

Sabão em pó: de 1ª qualidade, biodegradável. Contendo:

alquil benzeno sulfonato de sódio, branqueador óptico,

coadjuvante, carga, corante, fragrância e água, tensoativo

aniônico. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1kg,

contendo dados do fabricante, data de fabricação, prazo de

validade e composição química.

2,78R$         18.114,48R$     BARBAREX

109 1.152 pcte

Saco plástico de lixo: cor preta, dimensões 75 x 105 cm,

capacidade de 100 litros / 20 kg, classe tipo 1, 10 micras, de

polipropileno. Este produto deverá seguir as normas da ABNT

NBR 9191 Julho/2002. Pacote com 25 unidades.

5,45R$         6.278,40R$       TRIBÃO

110 1.552 fr

Shampoo infantil: de 1ª qualidade, dermatologicamente

testado e hipoalergênico, que não cause ardências ou

irritações. Sua fórmula deve ser isenta de corantes,

parabenose álcool e que mantenha o pH natural (neutro).

Embalagem com 480 ml.

7,15R$         11.096,80R$     BLÁ BLÁ BLÁ

Total 178.418,88R$   

Validade da Proposta 60 DIAS


