
PROCESSO EMERGENCIAL DE  MATERIAIS/PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
PA nº 9875/2020

Contratada: Bandeirantes Comércio de Descartáveis Eireli

Item Código 
PMSA Unidade Descrição SIA  S. 

EDUCAÇÃO TOTAL Vl. 
Unit. TOTAL

1 08.01.0001 LITRO

Água sanitária, alvejante e desinfetante de uso geral, com cloro ativo, indicado para limpeza de
banheiros, ralos, lixeiras e lavagem de roupas. Embalado em frasco plástico branco virgem,
contendo 1 litro de solução, com tampa de rosca que evita o vazamento do produto.
Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e água. Princípio ativo: hipoclorito de
sódio. Teor de cloro ativo: de 2,0% 2,5 p/p. Deverá constar na embalagem os dados do
fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº
do telefone do CEATOX, nº de lote e validade mínima de 6 meses.

8.050 10.100            18.150 R$ 3,82 69.333,00          

2 09.01.0140 FRASCO

Álcool em gel, graduação alcoólica de 70° INPM, indicado para limpeza em geral, Embalado
em frasco plástico transparente contendo 500 ml, com tampa flip top que oferece mais
eficiência e menos desperdício. Composição: Álcool etílico, água, carbômero, neutralizante e
desnaturante. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e
precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), selo do INOR, selo do
INMETRO, nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade mínima de 24 meses.

500 8.300              8.800 R$ 16,80 147.840,00        

3 08.01.0002 LITRO

Álcool etílico recomendado para uso geral, graduação alcoólica de 70° INPM. Embalado em
frasco plástico transparente contendo 1.000 ml, com tampa de rosca que evita vazamento do
produto. Composição: Álcool etílico, desnaturante e veiculo. Deverá constar na embalagem os
dados do fabricante, as instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e
CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, selo do INOR, selo
do INMETRO, número da notificação do produto na ANVISA, nº do telefone do CEATOX e
validade mínima de 24 meses.

800 5.000              5.800 R$ 13,00 75.400,00          

4 08.01.0009 UNIDADE

Amaciante líquido - para roupas, frasco com 2 litros, contendo tampa com rosca e alça. A
tampa deverá servir como dosadora. Produto desenvolvido para deixar roupas macias, mais
fáceis de passar e com agradável perfume. Líquido viscoso de cor azul, fragrância.Composição:
Cloreto de Dialquil Dimetil Amônio, Corante, Perfume, Conservante e Água. No rótulo deverão
constar informações do produto, dados do fabricante, químico responsável com respectivo
CRQ, número do CEATOX. Validade mínima de 24 meses.

0 1.800              1.800 R$ 9,60 17.280,00          

5 08.01.0030 UNIDADE

Bloco sanitário 35 gr,com cestinha plástica, indicado para higienizar e perfumar, embalado em
caixa de papelão. Composição: tensoativo aniônico, carga, emulsifcante, corante, essência, e
isotiazolinonas. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e
precauções de uso, nº , código de barra, telefone do atendimento ao consumidor, número do
lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), validade mínima de 24 meses.

580 -                  580 R$ 3,12 1.809,60            

QUANTITATIVO VALORES

Página 1 de 10



PROCESSO EMERGENCIAL DE  MATERIAIS/PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
PA nº 9875/2020

Contratada: Bandeirantes Comércio de Descartáveis Eireli

Item Código 
PMSA Unidade Descrição SIA  S. 

EDUCAÇÃO TOTAL Vl. 
Unit. TOTAL

QUANTITATIVO VALORES

6 08.01.0309 LITRO

Cera liquida leitosa, pronto uso, para pisos laváveis, branca, leitosa e opaca, antiderrapante,
restauradora e seladora. Produto indicado para locais com grande índice de trafego. O produto
deverá apresentar um ph puro entre 7 e 10; teor de não voláteis entre 9 a 10%;; solúvel em
água e não inflamável. Composição: anionic fluorosurfactant blend, diethylene glycol monoethyl
ether, benzisothiazol) one. Embalagem: deverá conter 5 (cinco) litros de produto; número do
ceatox, marca, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante.
Deverá ser notificado no ANVISA. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as
instruções e precauções de uso, dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do 
CEATOX, nº de lote e  validade mínima de 24 meses.

0 2.400              2.400 R$ 10,98 26.352,00          

7 08.01.0032 FRASCO

Desinfetante de pinho, indicado para limpeza em geral de banheiros, ralos e pisos em geral,
embalado em frasco plástico transparente contendo 500 ml e tampa flip top. Composição:
cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de didecil dimetilamônia, tensoativo catiônico,
emulsificante, sequestrante, óleo de pinho, acidificante, conservantes, fragrância, corante e
água, princípio ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de didecil dimetilamônia.
Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do
telefone do CEATOX, código de barra, telefone do atendimento ao consumidor, número do lote,
dados do responsável técnico (nome e CRQ), número da autorização de funcionamento e
registro do produto MS,  validade mínima de 24 meses.

5.296 7.800              13.096 R$ 6,15 80.540,40          

8 08.01.0067 LITRO

Desinfetante bruto de uso geral, contra fungos, bactérias e germes indicado para lavagem de
roupas e superfícies laváveis. Embalado em frasco plástico opaco e resistente com 1.000 ml do
produto com tampa rosqueável. Composição: tensoativo catiônico, sequestrante, alcalinizante,
conservante, fragrância e veículo. Princípio ativo: 0,45% de cloreto de cocobenzil alquil dimetil
amônio/ cloreto de didecil dimetil amônio. Deverá constar na embalagem os dados do
fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, código de barra,
telefone do atendimento ao consumidor, número do lote, dados do responsável técnico (nome e
CRQ), número da autorização de funcionamento e registro do produto MS, a informação de que
o produto foi testado contra as bactérias staphylococcus aureus, salmonela choleraesuis e
validade mínima de 24 meses.

1.700 3.100              4.800 R$ 16,05 77.040,00          
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9 08.01.0194 FRASCO

Detergente líquido neutro com glicerina, biodegradável, para lavagem de louças e utensílios
de cozinha; características: desengordurante, biodegradável, hipoalergênico, aspecto líquido
viscoso, neutro, concentrado, testado dermatologicamente. Componentes ativos: ativos alquil
benzeno sulfonado sódio linear, aquil benzeno, tensoativo biodegradável; embalagem: frasco
plástico resistente contendo 500 ml, com tampa dosadora, do tipo abre e fecha e reembalados
em caixa de papelão; rótulo: estar de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara
e indelével as seguintes informações: nome do produto e sua finalidade; testado
dermatologicamente; instruções de uso e precauções; nome do técnico responsável e seu
registro no conselho regional de química; número de registro no ministério da saúde; (com
exceção daqueles dispensados da obrigatoriedade de registro pela ANVISA); composição do
produto;. Deverá conter na embalagem: Informação do produto e do fabricante, lote, modo de
usar, precauções, n° do CEATOX. Validade mínima de 36 meses.

5.200 16.200            21.400 R$ 3,15 67.410,00          

10 08.01.0193 CAIXA

Lava roupas em pó, indicado para lavagem de todos os tipos de tecidos, embalado em caixa
de papelão contendo 1 kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, coadjuvantes,
branqueador óptico, corante, enzimas, fragrância e água, componente ativo: linear alquil
benzeno sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Deverá constar na embalagem
os dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, código de
barra, telefone do atendimento ao consumidor, número do lote, dados do responsável técnico
(nome e CRQ), e validade mínima de 24 meses.

2.120 5.800              7.920 R$ 12,10 95.832,00          

11 08.01.0270 UNIDADE

Limpador diluível para pisos, indicado para limpeza diária de pisos laváveis, cascolac e
carpetes de madeira, embalado em frasco de 500 ml, branco opaco com tampa de rosca.
Composição: Veiculo, alcalinizantes, ácido dodecilbenzeno sulfônico, coadjuvante, fragrância,
plastificante, agentes formadores de filme, emulsificantes não-iônicos, conservante e corante.
Deverá constar na embalagem os dados do fabricante, as instruções e precauções de uso,
dados do responsável técnico (nome e CRQ), nº do telefone do CEATOX, nº de lote e validade
mínima de 12 meses.

480 3.000              3.480 R$ 13,65 47.502,00          

Página 3 de 10



PROCESSO EMERGENCIAL DE  MATERIAIS/PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
PA nº 9875/2020

Contratada: Bandeirantes Comércio de Descartáveis Eireli

Item Código 
PMSA Unidade Descrição SIA  S. 

EDUCAÇÃO TOTAL Vl. 
Unit. TOTAL

QUANTITATIVO VALORES

12 08.01.0178 FRASCO

Limpador líquido multiuso, limpador instantâneo dispensa o enxágue; aspecto líquido
transparente/ incolor; fragrância suave de lavanda; indicado para limpeza e higienização de toda
a casa, ideal para cozinhas, banheiros, vidros, metais, e superfícies laváveis; produto 4 em 1:
limpa, perfuma, higieniza e desengordura; ph de 11,5 +/- 1,0; composição química: água,
solvente, conservante, sequestrante, frangrância e tensoativo aniônico; princípio ativo:
nonilfenol etoxilado; embalagem: frasco plástico resistente com 500 ml, tampa flip-top; rótulo de
acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as informações:
identificação do produto e empresa; composição e informações sobre os ingredientes;
identificação de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevenção e precauções;
manuseio e armazenamento; informações toxicológicas e número do CEATOX; numero do lote;
data de fabricação; data de validade; nome técnico do responsável e seu registro CRQ;
regulamentação ANVISA; validade mínima de 36 meses da data de fabricação.

450 -                  450 R$ 4,42 1.989,00            

13 08.01.0268 FRASCO

Limpa vidros recomendado para limpar e desembaçar vidros, vitrines, espelhos, telas de TV,
para-brisas e acrílicos. Líquido límpido, transparente e levemente azulado, com PH entre 8,5 e
10,5, densidade entre 0,95 a 0,99 G/ML.Composição:nonil fenol etoxilado 9,5 OE, lauril éter
sulfato de sódio, solventes, corante, isotiazolinonas, fragrância e veículo. Frasco plástico
transparente virgem de 500 ml com tampa flip top, contendo informações sobre o fabricante,
data de fabricação e validade. Deverá possuir nº de lote e nº do registro no MS.Prazo de
validade de 24 meses.

360 420                 780 R$ 4,62 3.603,60            

14 08.01.0066 FRASCO

Lustra móveis cremoso na cor branca opaca, com essência de lavanda. Deverá possuir um ph
puro entre 7 e 9. Não inflamável, solúvel em água. Composição: ethylenediamenetetraacetic
acid,5-cloro-2-methyl-2hisothiazol-3-one and 2-methyl -2h-isothiazol-3-one, sodium hydroxide.
Embalagem: frasco com 500 ml do produto; tampa flip top, número do CEATOX, marca,
composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante. Validade mínima
de 36 meses. Deverá ser notificado na ANVISA.

280 -                  280 R$ 5,50 1.540,00            

15 08.01.0087 LITRO

Removedor, indicado para limpeza de assoalho e remoção de cera, gordura em fogões, limpar
azulejos, vidros e moveis de fórmica, embalado em frasco plástico transparente contendo 1 litro
de solução com tampa flip top revestida com lacre serrilhado para evitar vazamento do produto.
Composição: 100 % aguarrás mineral. Deverá constar na embalagem os dados do fabricante,
instruções e precauções de uso, nº do telefone do CEATOX, código de barra, telefone do
atendimento ao consumidor, número do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), e
validade mínima de 24 meses.

20 800                 820 R$ 20,98 17.203,60          
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16 08.01.0091 UN 
(PEDRA)

Sabão em barra glicerinado, indicado para lavagem de tecidos, e utensílios de cozinha, cada
barra pesando 200 grs, embalado em pacote com 5 unidades. Composição: sabão de ácídos
graxos de coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja,
coadjuvantes, glicerina, agente anti-resepositante e água. Deverá constar na embalagem os
dados do fabricante, instruções e precauções de uso, nº do telefone do ceatox, código de barra,
telefone do atendimento ao consumidor, número do lote, dados do responsável técnico (nome e
CRQ), e validade mínima de 24 meses. 

1.260 1.800              3.060 R$ 2,30 7.038,00            

17 08.01.0010 FRASCO

Saponáceo em pó, indicado para limpeza de superfícies de cozinha, banheiro e pisos em geral,
embalado em frasco plástico contendo 300 grs., opaco e com tampa flip top. Composição: linear
aquilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e
fragrância. Componente ativo: dicloroisocianurato de sódio. Deverá constar na embalagem os
dados do fabricante, instruções e precauções de uso, código de barra, telefone do atendimento
ao consumidor, número do lote, dados do responsável técnico (nome e CRQ), e validade
mínima de 12 meses.  

88 249                 337 R$ 4,85 1.634,45            

18 08.01.0251     TUBO

Gel dental, infantil, com flúor (entre 1100 a 1500 ppm), não contendo açúcar. Sabor artificial
de morango, uva, ou tutti-frutti. Em bisnaga contendo 50 g. Na embalagem deverá constar:
dados do fabricante, nº do registro no ms / notificação, nome e crq do técnico responsável, lote
e validade, informações sobre: uso, precauções/advertências, devendo estar de acordo com as
normas técnicas pertinentes e legislação vigente a validade do produto deverá ser de, no
mínimo, 18 meses a partir da entrega. Embalados individualmente. 

0 13.750            13.750 R$ 6,00 82.500,00          

19 09.02.0125             UNIDADE

Lenços umidecidos para higienização de bebês. Dermatologicamente testado. Composição:
água purificada, lanolina, propilenoglicol, cocamidopril, betaína, polissorbato 20, edta,
metilparabeno, diclorobenzílico, broponol e fragrância suave. Medida de cada lenço: 21 x 12,5
cm (podendo variar no máximo 1 cm para maior ou para menor). Embalagem com 400 lenços.
Na embalagem deverão constar: dodos do fabricante, número de registro no ministério da
saúde, composição, número de lote, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 24
meses, sendo que na data da entrega a validade só poderá expirar após 20 meses. 

0 4.300              4.300 R$ 24,00 103.200,00        

20 08.01.0094 UN 
(PEDRA)

Sabonete em pedra 90grs, embalado em caixa de papelão e internamente em saco tnt,
fragrância de Rosas. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade
do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA, nº da
autorização de funcionamento, código de barras e símbolo de papel reciclável. O produto
deverá possuir registro/notificação na ANVISA. 

3.000 -                  3.000 R$ 3,25 9.750,00            

21 08.01.0277     FRASCO
Sabonete gel em refil contendo 800 ml, tipo "bah in box", asséptico / antisséptico, fragrância
neutra, isento de corante, cor cristal transparente, biodegradável. 0 2.500              2.500 R$ 15,45 38.625,00          
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22 08.01.0210 LITRO

Sabonete líquido para pronto uso, indicado para a limpeza das mãos, galão de 05 litros,
perolado, cor azul, na fragrância talco. Composição: Tensoativo Aniônico, Alcalonamida,
Cocoamido, Perfume, Agente emoliente, Conservante, Corante e Água. PH entre 6,5 e 7,5 e
teor de Tensoativos Aniônicos acima de 4,5%. Deverá constar no rótulo do produto dados de
identificação do fabricante, nº da autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA,
químico responsável e seu respectivo CRQ, data de validade, nº do lote e data de fabricação. 

6.060 -                  6.060 R$ 5,78 35.026,80          

23 08.01.0276       UNIDADE

Sabonete líquido spray, indicado para lavagem das mãos e antebraços, refil de 400 ml, com
concentração adequada para pronto uso, que não provoque irritação na pele e com fragrância
suave. O refil deverá estar embalado em caixa de papelão resistente, que permita o encaixe
perfeito na saboneteira, evitando qualquer tipo de vazamento. Na embalagem deverão constar
dados do produto e do fabricante. 

0 170                 170 R$ 7,98 1.356,60            

24 09.01.0003 PACOTE

Esponja de fio de aço fino, para lustrar utensílios de cozinha, em pacotes com 08 unidades
cada, com peso líquido de 52 a 60 gramas por embalagem. Na embalagem/rótulo deverá
constar: dados do fabricante, data de fabricação, lote e validade. Devendo estar de acordo com
as normas técnicas pertinentes e atender a legislação vigente. A validade do produto deverá ser
de,  no mínimo, 12 meses a partir da entrega. 

30 1.000              1.030 R$ 3,22 3.316,60            

25 09.01.0010 UNIDADE

Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com
abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 01
unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. 1.580 3.700              5.280 R$ 1,65 8.712,00            

26 09.01.0047 UNIDADE
Flanela (para limpeza) - medidas mínimas: 55 x 28cm. Com costura nas Bordas. Deverá conter
etiqueta costurada constando: dados do fabricante, medidas e marca. 2.040 -                  2.040 R$ 2,87 5.854,80            

27 09.01.0048 UNIDADE

Pá para lixo, com base de metal, cabo de madeira com aproximadamente 86cm, plastificado,
medidas aproximadas de 19,5 comprimento x 25,5cm de largura. Com etiqueta contendo dados
de identificação do fabricante e marca. 0 -                  0 R$ 7,25 -                    

28 09.01.0001 UNIDADE

Palha de aço n° 0, embalagem com 1 unidade. Peso líquido mínimo de 25g. Na embalagem/
rótulo deverá constar: dados do fabricante, data de fabricação, lote e validade. Devendo estar
de acordo com as normas Técnicas pertinentes e atender a legislação vigente. 0 370                 370 R$ 1,99 736,30               

29 09.01.0049 UNIDADE

Pano de chão cor branca ou cru, absorvente, costurado nas bordas. Composição com 85% e
algodão no mínimo. Em cada unidade do pano devera conter etiqueta do fabricante constando:
composição (com percentual de algodão) medidas, marca e dados do fabricante. Medidas
mínimas: 40 x 85 cm. Deverá ser declarada na proposta a medida do pano ofertado. 

3.160 -                  3.160 R$ 8,62 27.239,20          
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30 09.01.0127 UNIDADE
Pano de prato composto de tecido 100% algodão, alvejado, medindo aproximadamente 70cm x
50cm, pano branco com bainha feita para que não desfie. O produto deverá possuir etiqueta
com a marca.

50 -                  50 R$ 4,76 238,00               

31 09.01.0142 UNIDADE

Rodo com base confeccionada em madeira, medindo aproximadamente 40 cm, com lamina
de borracha dupla, resistente. Com cabo (rosqueável á base) de madeira e revestido em
plástico, com no mínimo 1,20m de comprimento com rosca em pp e gancho plástico. Deverá
conter etiquetas com dados do fabricante e/ou CNPJ e identificação do produto.

240 -                  240 R$ 10,55 2.532,00            

32 09.01.0072 UNIDADE

Rodo puxa seca de 60 cm, base plástica, medidas comp x larg x alt (60cm x 5cm x 2,8cm
tubular), borracha EVA dupla medindo fora da base 3cm x 0,50cm cada, fixada com fixador para
que não se solte da base, colorido, com dentes plásticos para segurar o pano, com cabo de
madeira plastificado de 1,20mts com rosca em pp e gancho plástico.

0 860                 860 R$ 10,87 9.348,20            

33 09.01.0053 UNIDADE

Vassoura de piaçava nº5; tipo domestica, modelo em leque, base de madeira revestida de
plástico resistente; medindo no mínimo 25cm; com cerdas de piaçava medindo no mínimo 12cm
de comprimento; tipo lisa. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20cm com rosca em pp e
gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do fabricante e
marca. Apresentar amostra em sua embalagem original.

240 -                  240 R$ 16,90 4.056,00            

34 09.01.0038 UNIDADE

Vassoura de nylon tipo noviça, com cerdas de nylon, base plástica nas medidas comp x larg x
alt (25cm x 3,5cm x 5,5cm) altura das cerdas 12cm, leque 29cm, plumada, com 87 tufos, com
no mínimo 25 fios cada tufo, com cabo de madeira plastificada medindo 1,20cm com rosca em
pp e gancho plástico. Deverá constar etiqueta no produto com dados de identificação do
fabricante marca. Apresentar amostra em sua embalagem original.

96 -                  96 R$ 12,95 1.243,20            

35 09.01.0141 UNIDADE

Vassoura de pêlo (sintético), sendo a base confeccionada em madeira, resistente. Base
medindo entre 35 a 45 cm. Com cabo (rosqueável à base), confeccionado em madeira e
revestido em plástico. Cabo com no mínimo 1,20m de comprimento. Deverá conter etiqueta
com dados do fabricante e/ou cnpj e identificação do produto. 

0 480                 480 R$ 13,74 6.595,20            

36 12.04.0069 UNIDADE

Balde plástico com capacidade de 10 litros, alça de metal. Cores: azul ou cinza. Balde plástico
de alta resistência a impacto, com paredes e fundo reforçados, com reforço no encaixe da alça
de aço, constando no corpo a marca do fabricante. Devendo estar de acordo com as normas
Técnicas pertinentes e legislação vigente. 

72 -                  72 R$ 9,33 671,76               

37 12.04.0025 UNIDADE

Balde plástico com capacidade para 20 litros. Cores: azul ou cinza. Produto de alta resistência
a impacto, com paredes e fundo reforçados, com reforço no encaixe da alça de metal/ aço,
constando no corpo a marca do fabricante. Devendo estar de acordo com as normas Técnicas
pertinentes e legislação vigente. 

72 500                 572 R$ 14,55 8.322,60            
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38 10.08.0073 UNIDADE

Luva para limpeza elaborada em 100% látex de borracha, forrada com flocos de algodão,
antiderrapante, dispensa o uso de talco. Tamanho Médio. Na embalagem deverá constar:
dados do fabricante, do produto, Data de fabricação, lote e validade. Devendo estar de acordo
com as Normas técnicas pertinentes e legislação vigente. 

2.000 1.200              3.200 R$ 4,25 13.600,00          

39 10.08.0074 UNIDADE

Luva para limpeza elaborada em 100% látex de borracha, forrada com flocos de algodão,
antiderrapante, dispensa o uso de talco. Tamanho Grande. Na embalagem deverá constar:
dados do fabricante, do produto, data de fabricação, lote e validade. Devendo estar de acordo
com as Normas técnicas pertinentes e legislação vigente. 

950 1.200              2.150 R$ 4,25 9.137,50            

40 09.01.0147 ROLO

Papel higiênico, folha dupla, de cor branca, gofrado, CLASSE 01 conf. ABNT NBR 15464,
medindo 10 cm x 30 M, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte
composição: gramatura igual ou maior que 30 conf. ABNT NBR NM ISO 536:2000, alvura difusa
igual ou maior que 98 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, resistência a tração a seco,
ponderada, em N/m (cálculo) igual ou maior que 145, conf. ABNT NBR NM 15134:2007, índice
de maciez, em N/MG, (cálculo), igual ou menor que 5,5 conf. ABNT NBR NM 15134:2007,
pintas, em mm²/m², igual ou menor que 2,0 conf. ABNT NBR 8259:2002, tempo de absorção de
água - método cestinha - em s igual ou menor que 4,5 conf. ABNT NBR 15004:2003.
Acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, devidamente identificados com
informações sobre o produto, numero de lote, fabricante, composição, e demais informações,
reembalados em fardos com 64 rolos (16x4) .

37.400 129.800          167.200 R$ 1,60 267.520,00        

41 09.01.0150 ROLO

Papel higiênico, folha simples, de cor branca, gofrado, CLASSE 01 conf. ABNT NBR 15464,
medindo 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte
composição: gramatura igual ou maior que 20 conf. ABNT NBR NM ISO 536:2000, alvura
difusa igual ou maior que 82,5 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, resistência a tração a
seco, ponderada, em N/m (cálculo) igual ou maior que 123, conf. ABNT NBR NM 15134:2007,
índice de maciez, em N/MG, (cálculo), igual ou menor que 6,5 conf. ABNT NBR NM
15134:2007, pintas, em mm²/m², igual ou menor que 18 conf. ABNT NBR 8259:2002, furos em
mm²/m² igual ou menor que 3 conf. ABNT NBR 15134:2007, tempo de absorção de água -
método cestinha - em s igual ou menor que 4,5 conf. ABNT NBR 15004:2003. Acondicionado
em caixa de papelão resistente, devidamente identificados com informações sobre: produto,
número de lote, fabricante, composição, e demais informações. Contendo: 8 rolos. 

1.100 120                 1.220 R$ 11,80 14.396,00          
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42 09.01.0139 ROLO

Papel higiênico, macio, cor branca, alta alvura, liso ou gofrado, rolo com 800 m, largura do
papel de 10 cm, folha simples de alta qualidade, não picotado, 100% celulose. A superfície
dever ser uniforme, sem falhas. Não deve conter sujidades ou corpos estranhos; não deve ser
enrugado. Inodoro. Na embalagem deve constar: dados do fabricante, marca, medidas e
conteúdo. 

1.300 -                  1.300 R$ 22,80 29.640,00          

43 09.01.0051 FARDO

Toalhas de Papel Interfolhas, folha simples, 02 (duas) dobras, branco, gofrado, CLASSE 01
conforme ABNT NBR 15464, medindo: 23 Cm X 21 Cm , 100% celulose virgem descrito na
embalagem, Contendo: 1250 folhas, com a seguinte composição: alvura difusa, com UV
calibrado, em %, igual ou maior que 85,5 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001; resistência a
tração a úmido, ponderada, em N/m (cálculo) igual ou maior que 110 conf. ABNT NBR NM
15134:2007; pintas, em mm²/m², igual ou menor que 2,0 conf. ABNT NBR 8259:2002; furos em
mm²/m² igual ou menor que 1,0 conf. ABNT NBR 15134:2007; capacidade de absorção de água
– método da cestinha, em g/g igual ou maior que 5,5 conf. ABNT NBR 15004:2003; tempo de
absorção de água - método cestinha - em s, igual ou menor que 6,0 conf. ABNT NBR
15004:2003. Acondicionado em fardo plástico transparente, resistente, devidamente identificado
com: marca, tamanho, numero de lote, código de barra, fabricante, composição e demais
informações, cada maço de 250 folhas deverá ser embalado individualmente em sacos
plásticos hemerticamente fechados, devidamente identificado com a marca do produto. 

5.060 -                  5.060 R$ 20,20 102.212,00        

44 09.01.0137 FARDO

Toalhas de Papel Interfolhas, folha simples, 03 (três) dobras, branco , gofrado, CLASSE 01
conforme ABNT NBR 15464, medindo: 23 Cm X 27 Cm , 100% celulose virgem descrito na
embalagem, Contendo: 1250 folhas, com a seguinte composição: alvura difusa, com UV
calibrado, em %, igual ou maior que 86,0 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001; resistência a
tração a úmido, ponderada, em N/m (cálculo) igual ou maior que 90 conf. ABNT NBR NM
15134:2007; pintas, em mm²/m², igual ou menor que 1,0 conf. ABNT NBR 8259:2002; furos
em mm²/m² igual ou menor que 1,0 conf. ABNT NBR 15134:2007; capacidade de absorção de
água – método da cestinha , em g/g igual ou maior que 7,0 conf. ABNT NBR 15004:2003;
tempo de absorção de água - método cestinha - em s, igual ou menor que 5,0 conf. ABNT
NBR 15004:2003. Acondicionado em fardo plástico transparente, resistente, devidamente
identificado com: marca, tamanho, numero de lote, código de barra, fabricante, composição e
demais informações, cada maço de 250 folhas deverá ser embalado individualmente em sacos
plásticos hemerticamente fechados, devidamente identificado com a marca do produto. 

620 5.000              5.620 R$ 29,80 167.476,00        
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45 12.04.0157 Unidade

Saco para lixo preto 50 litros - saco plástico preto para acondicionamento de lixo,
confeccionados com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas . Produzidos e embalados
conforme a Norma ABNT NBR 9191/08. Os sacos devem ser da classe I - para
acondicionamento de resíduos domiciliares; e do tipo C - Dimensões planas 63 x 80 cm.
Embalados em pacotes com 100 unidades com impressão externa inviolável.

15.920 72.000            87.920 R$ 0,75 65.940,00          

46 30.01.0011 Unidade

Saco para lixo preto 100 litros - saco plástico preto para acondicionamento de lixo,
confeccionados com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas . Produzidos e embalados
conforme a Norma ABNT NBR 9191/08. Os sacos devem ser da classe I - para
acondicionamento de resíduos domiciliares; e do tipo E - Dimensões planas 75 x 105 cm.
Embalados em pacotes com 100 unidades com impressão externa inviolável.

25.200 72.000            97.200 R$ 1,20 116.640,00        

47 12.04.0154 Unidade

Saco para lixo preto 30 litros - saco plástico preto para acondicionamento de lixo,
confeccionados com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas . Produzidos e embalados
conforme a Norma ABNT NBR 9191/08. Os sacos devem ser da classe I - para
acondicionamento de resíduos domiciliares; e do tipo B - Dimensões planas 59 x 62 cm.
Embalados em pacotes com 100 unidades com impressão externa inviolável.

6.400 -                  6.400 R$ 0,42 2.688,00            

1.877.921,41  
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