
Unitário Total

1

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL . Certificado INMETRO e

Norma da ABNT NBR 5991 e Registro no Ministério

da Saude. Embalagem em plástico transparente,

resistente com 1000 ml, contendo o nomde do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

unid. 200 R$ 6,33 R$ 1.266,00

2

AGUA SANITÁRIA, base hipoclorito de sodio, 

concentração minima de 2% de cloro ativo, uso 

domestico, com registro no Ministerio da  Saude. 

Frasco plástico contendo 1 litro cada, com dados 

do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade.

unid. 200 1,88R$        R$ 376,00

3

ÁLCOOL, etílico hidratado líquido 96%. Certificado

INMETRO e Norma da ABNT NBR 5991 e Registro

no Miniterio da Saude. Embalagem frasco plastico

de 1000ml, contendo o nome do fabricante, data

de fabricação e prazo de validade. 

unid. 100 5,62R$        R$ 562,00

4

AVENTAL, em material plástico, alça para o

pescoço e cintura, cores variadas, dimensões

aproximadas 60cm x50cm.

unid. 30 3,82R$        R$ 114,60

5

BACIA PLÁSTICA, capacidade 35 litros, alta

densidade e resistência a impacto, cores diversas,

com dados de identificação do produto e marca do

fabricante.

unid. 30 8,25R$        R$ 247,50

6

BALDE PLÁSTICO, capacidade 20 Litros, polietileno

de alta densidade, alta resistencia a impacto,

paredes e fundo reforçados, alça em aço zincado,

cores variadas, com dados de idenficação do

produto e marca do fabricante.

unid. 30 8,15R$        R$ 244,50

7

CESTO plástico para lixo telado simples,

capacidade para 15 litros, cor cinza ou branco,

com dados de identificação do produto e marca do

fabricante.

unid. 30 7,22R$        R$ 216,60

8

CESTO plástico para lixo tipo fechado com tampa,

capacidade para 15 litros, cor cinza ou branco,

com dados de identificação do produto e marca do

fabricante.

unid. 150 16,33R$      R$ 2.449,50

10

COPO para agua, capacidade 150ml, em

poliestileno branco, com frisos e saliencia na

borda, peso por 100 (cento) do copo devera ser

igual ou superior a 220 gramas. Pacote com 100

copos.

Pacote 3.000 4,10R$        R$ 12.300,00

11

COPO para café, capacidade 50ml, em poliestileno

branco, com frisos e saliencia na borda, peso por

100 (cento) do copo devera ser igual ou superior a

72 gramas. Pacote com 100 unidades.

Pacote 2.000 1,53R$        R$ 3.060,00
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13

DESENTUPIDOR de vaso sanitario, tipo

manual,ventosa de borracha, cabo de madeira

torneada e envernizada.

unid. 100 8,07R$        R$ 807,00

14

DESINFETANTE, liquido concentrado a base de

pinho, para uso geral, ação bactericida e

germicida. Registro no Ministerio da Saude.

Embalagem: frascos plasticos de 500 ml, contendo

o nome do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade.

unid. 200 2,32R$        R$ 464,00

15

DESODORIZADOR AMBIENTAL, em aerosol, sem

CFC, essências suaves, efeito neutralizante, frasco

de 400 ml. Produto notificado na

ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE, contendo o nome

do fabricante, data de fabricação e prazo de

validade. 

unid. 100 7,72R$        R$ 772,00

16

DESODORIZANTE SANITÁRIO, tipo pedra sanitária,

perfumado - odores lavanda, pinho e marine,

embalado em celofane à prova de vazamento com

no mínimo 30 g, com ação bacteriostática e

aromatizante e suporte plástico. Produto

notificado na ANVISA/Ministerio da Saude,

contendo o nome do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade. 

unid. 100 2,62R$        R$ 262,00

17

DETERGENTE em pó, de uso doméstico, soluvel em

agua, granulometria fina, coloração azul claro,

adtivos umectantes, peptizantes, alvejante otico.

Embalagem caixa com 500 g, contendo o nome do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

unid. 100 2,93R$        R$ 293,00

18

DETERGENTE liquido biodegradavel, concentrado

com no minimo 11% (onze por cento) do principio

ativo basico do detergente. Registro no Ministerio

da Saude. Embalagem frascos plasticos de 500 ml,

contendo o nome do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade. 

unid. 100 1,51R$        R$ 151,00

19

ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS, Oval multiuso,

com cerdas e suporte plástico, desenho anatômico

que encaixa perfeitamente nas mãos. Medindo

aproximadamente 25 mm de altura. Deve conter

dados de idenficação do produto e marca do

fabricante.

unid. 20 2,73R$        R$ 54,60

20

ESCOVÃO, cerdas em piaçava, cabo em madeira,

cepa em madeira, comprimento cerdas mínimo 3

cm.

unid. 20 8,17R$        R$ 163,40

21
ESPANADOR PARA TETO, cerdas em sisal, cabo de

madeira medindo aproximadamente 170 cm. 
unid. 20 11,40R$      R$ 228,00

22

ESPONJA de lã de aço carbono abrasivo, para

limpeza em geral. Embalagem: com no minimo 8

unidades de lã de aço, marca do fabricante, data

de fabricação e prazo de validade. 

pacote 50 1,65R$        R$ 82,50



23

ESPONJA multi-uso, dupla face, sintetica a base de

espuma de poliuretano com bactericida e fibra

sintetica com abrasivo, dimensões aproximadas

100x65x20 mm. Embalagem plástica individual,

contendo o nome do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade.

unid. 100 0,90R$        R$ 90,00

24
FLANELA em 100% algodão, para uso geral,

dimensões aproximadas 40cmx60cm. 
unid. 50 2,73R$        R$ 136,50

25

INSETICIDA aerosol, inodoro, a base de água para

moscas, mosquitos e baratas, uso doméstico.

Embalagem com 300 ml, contendo nome do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

unid. 50 7,56R$        R$ 378,00

26

LIMPA VIDRO, composição: tensoativo aniônico,

tensoativo não tônico, álcool, éter glicólico,

hidróxido de amônio, corante, perfume e água.

Embalagem plástica - frasco contendo 500 ml,

especificando o nome do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade . 

unid. 50 4,48R$        R$ 224,00

27

LIMPADOR DE ALUMÍNIO neutro à base de ácido

sulfônico. Embalagem em frascos de 500 ml, com

dados do fabricante, data de fabricação e prazo de

validade.

unid. 50 1,50R$        R$ 75,00

28

LUSTRA-MOVEL, a base de ceras naturais, ação de

secagem rápida, perfume suave. Embalagem:

frasco plástico de 200 ml, com dados do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

unid. 50 4,07R$        R$ 203,50

29

PÁ PARA LIXO, em plástico com comprimento

aproximado de 23cmx19cmx9, cabo de madeira

com no mínimo 75,5 cm revestido em plástico com

suporte suspensor, contendo dados de idenficação

do produto e marca do fabricante.

unid. 30 2,97R$        R$ 89,10

30

PANO DE CHÃO em algodão lavado, costura dupla

de fios resistentes, alto poder de absorção, tipo

saco lavado e alvejado, para limpeza, na cor

branca, dimensões aproximadas 65x40 cm. 

unid. 100 5,12R$        R$ 512,00

31

PANO PARA LIMPEZA de copa-cozinha, 100% em

algodão, alta absorção, fácil enxague, alta

resistencia, dimensões aproximadas de  45x70 cm.

unid. 100 3,07R$        R$ 307,00

32

PAPEL HIGIÊNICO, em rolo, folha simples, gofrado

e picotado,alta absorção, na cor branca, neutro, de

primeira qualidade, rolo medindo 30mx10cm . A

embalagem devera conter a marca do fabricante,

dimensão, cor e lote do produto. Pacote com 4

unidades.

pacote 200 6,62R$        R$ 1.324,00

33

PAR DE LUVA DE BORRACHA, em látex 100%

natural, resistente, antiderrapante, com forro no

verso, com revestimento em algodão, anatômica,

cano médio, tamanho G.

unid. 50 4,53R$        R$ 226,50



34

PAR DE LUVA DE BORRACHA, em látex 100%

natural, resistente, antiderrapante, com forro no

verso, com revestimento em algodão, anatômica,

cano médio, tamanho M.

unid. 50 4,78R$        R$ 239,00

35

RODO, para piso, cepa em polipropileno , com

dimensão aproximada de 40 cm, cabo com encaixe

rosqueado com altura mínima de 120 cm,

contendo dados de idenficação do produto e

marca do fabricante.

unid. 50 5,85R$        R$ 292,50

36

SABÃO EM BARRA, Multi -uso para Limpeza em

geral, biodegradável, barra de 500 g. Embalagem

com nome do fabricante, data de fabricação e

prazo de validade, Registro do Ministério da

Saúde.   

unid. 50 1,93R$        R$ 96,50

37

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade

nominal de 100 litros, tamanho aproximado

75x105cm.Pacote com 5 unidades, contendo

dados de idenficação do produto e marca do

fabricante.

Pacote 200 2,42R$        R$ 484,00

38

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade

nominal de 15 litros, tamanho aproximado

39x58cm. Pacote com 20 unidades, contendo

dados de idenficação do produto e marca do

fabricante.

Pacote 200 1,97R$        R$ 394,00

39

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, cor preto, capacidade

nominal de 30 litros, tamanho aproximado

60x55cm. Pacote com 10 unidades, contendo

dados de idenficação do produto e marca do

fabricante.

Pacote 200 2,18R$        R$ 436,00

40

SODA CAUSTICA, embalada em embalagens

plásticas resistente com 300 gr., Embalagem com o

nome do fabricante, data de fabricação e prazo de

validade, Registro no Ministerio da Saude. 

unid. 10 7,40R$        R$ 74,00

41

TOALHAS DE PAPEL, alta absorção, na cor branca,

folha dupla, picotada e aerada, toalhas de no

mínimo 21,0 cm x 20,0 cm cada. Embalagem com

dados de identificação do produto e marca do

fabricante. Embalagem contendo dois rolos de

papel. Deve conter dados de idenficação do

produto e marca do fabricante.

unid. 200 3,87R$        R$ 774,00

42

VASSOURA EM PIAÇAVA TIPO LEQUE, base de

madeira revestido por plástico e cabo de madeira

enroscado com rosca plástica, base com no

mínimo 15cm de largura.

unid. 50 3,88R$        R$ 194,00

43

VASSOURA TIPO SANITÁRIA, material das cerdas

plástico/polipropileno, material do cabo em

plástico, vassoura com reservatório.
unid. 20 9,90R$        R$ 198,00

44
VASSOURÃO, cerdas em piaçava, cabo de madeira,

base retangular. 
unid. 100 12,37R$      R$ 1.237,00

R$ 32.098,80VALOR GLOBAL ESTIMADO
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Unitário Total

01 Alfinete colorido p/ mapa. Caixa com 50 unidades. Caixa 30 3,10R$        93,00R$                           

02
Alfinete de segurança nº 03, aço niquelado. Caixa com 

100 unidades.
Caixa 20 3,42R$        68,40R$                           

03
Alfinete de segurança nº 01, aço niquelado. Caixa com 

100 unidades.
Caixa 20 3,40R$        68,00R$                           

04

Almofada para carimbo com tampa plástica nº 3, 

medindo aproximadamente 80x120mm. Cor 

preta,esponja absorvente revestida de tecido, não 

contendo alcool. Embalagem individual acondicionados 

em caixa.

Und. 10 6,83R$        68,30R$                           

05

Caixa p/ correspondência dupla articulável em acrílico, 

com antiderrapante, cores diversas. Medindo 

aproximadamente 266mmx366mmx178mm. 

Und. 6 29,17R$      175,02R$                         

06
Papel p/ recados s/ pauta branco (bloco de anotações). 

Medindo aproximadamente 76x92 cm. Caixa c/ até 

1000 folhas.

Caixa 10 23,30R$      233,00R$                         

07
Bloco de recado auto adesivo tipo post-it. Bloco com 

400 folhas.
Bloco 20 7,57R$        151,40R$                         

08 Borracha bicolor. Und. 30 0,27R$        8,10R$                             

09 Borracha branca escolar, pequena. Und. 30 0,25R$        7,50R$                             

10
Caderno capa dura, 15 matérias, c/ aproximadamente 

300 folhas pautadas, espiral.
Und. 50 12,30R$      615,00R$                         

11

Calculadora de mesa, comum, contendo as funções 

gpm(mv/md), contendo seletor de decimais, seletor de 

arredondamento, correção parcial e total, inversão de 

sinais, com memória ii, visor em lcd, com inclinação 

gradual, numeros grandes, com no mínimo 12, sem 

bobina, alimentação com dupla fonte de energia, solar e 

bateria. Garantia com validade mínima de 06 meses.

Und. 10 24,20R$      242,00R$                         

12

Caneta esferográfica com tampa ventilada, corpo 

hexagonal transparente c/ orifício no centro, ponta 

média de 1,00 mm e esfera de tungstênio, cor azul. 

Caixa com 50 unidades.

Caixa 20 24,28R$      485,60R$                         

13

Caneta esferográfica com tampa ventilada, corpo 

hexagonal transparente c/ orifício no centro, ponta 

média de 1,00 mm e esfera de tungstênio, cor preta. 

Caixa com 50 unidades.

Caixa 20 24,28R$      485,60R$                         

14

Caneta esferográfica com tampa ventilada, corpo 

hexagonal transparente c/ orifício no centro, ponta 

média de 1,00 mm e esfera de tungstênio, cor 

vermelha. Caixa com 50 unidades.

Caixa 20 24,28R$      485,60R$                         

15
Pincel marca texto amarelo, com ponta macia e tinta 

fluorescente p/ destacar texto. 
und. 40 1,02R$        40,80R$                           

16 Clip niquelado nº 3/0. Caixa c/  50 unidades. Caixa 30 1,78R$        53,40R$                           

17 Clip niquelado nº 4/0. Caixa c/  50 unidades. Caixa 30 2,07R$        62,10R$                           

18 Clip niquelado 2/0. Caixa c/ 100 unidades. Caixa 30 1,83R$        54,90R$                           

19 Clip niquelado 6/0. Caixa c/ 50 unidades. Caixa 30 2,58R$        77,40R$                           

20 Clip niquelado 8/0. Caixa c/ 25 unidades. Caixa 30 2,22R$        66,60R$                           

21

Cola branca líquida, lavável, com secagem rápida, não 

tóxica, não inflamável, com CRQ do químico 

responsável. Frasco plástico com 90 g.

Und. 48 1,42R$        68,16R$                           

22
Corretivo líquido a base de água, sem odor, não tóxico, 

com aplicador tipo pincel. Frasco com 18 ml. Und. 30 1,13R$        33,90R$                           

23
Caneta corretiva, corpo inteiriço, fabricado em plástico 

resistente, carga e tampa conectadas ao corpo por 

encaixa.

Und. 20 3,68R$        73,60R$                           

24 Envelope branco ou amarelo 24mmx34mm. Und. 100 0,21R$        21,00R$                           

ITEM DESCRIÇÃO

QUANT. MÍNIMA A 
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PELA CÂMARA 
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25
Envelope saco off set branco ou amarelo 90g, 

20mmx28mm. 
Und. 100 0,17R$        17,00R$                           

26 Envelope comercial Carta, sem CEP, 11mmx16mm. Und. 100 0,07R$        7,00R$                             

27
Envelope carta,80g/m2, medindo aproximadamente 

11mmx16mm , cores diversas. 
Und. 100 0,16R$        16,00R$                           

28
Envelope, medindo aproximadamente 25x35 cm, cor 

branco ou amarela.
Und. 100 0,24R$        24,00R$                           

29
Envelope tipo saco, branco ou amarelo, 90g, 18x24. 

Caixa c/no máxino 500 unidades.
und. 100 0,15R$        15,00R$                           

30
Envelope tipo saco off set branco ou amarelo, 90g, 

26mmx36mm.
Und. 100 0,27R$        27,00R$                           

31

Estilete, corpo plástico transparente, trava de 

segurança, aço carbono com tratamento antiferrugem, 

com estrias para separação dos estágios componentes, 

lâminas com pontas renováveis. Medidas aproximadas: 

tamanho do estilete 15 cm, largura da lâmina 18 mm. 

Cores sortidas. 

Und. 30 1,37R$        41,10R$                           

32

Estilete, corpo plástico transparente, trava de 

segurança, aço carbono com tratamento antiferrugem, 

com estrias para separação dos estágios componentes, 

lâminas com pontas renováveis. Medidas aproximadas: 

tamanho do estilete 13,2 cm, largura da lâmina 9mm. 

Cores sortidas.

Und. 30 0,78R$        23,40R$                           

33

Extrator para grampo aço inox, formato espátula, 

medindo aproximadamente 15 cm de comprimento p/ 

grampos 26/6.

Und. 30 2,45R$        73,50R$                           

34

Grampeador para grampo 26/6, com corpo fabricado 

em aço, cor preta. Depósito de grampos dotado de 

sistema de mola de aço em espiral com ação por 

compressão. Base dotada de peça antiderrapante em 

plástico ou borracha. Capacidade de grampear até 20 

folhas de papel 75g/m2.

Und. 20 15,08R$      301,60R$                         

35

Grampeador para grampo 23/13, com corpo fabricado 

em aço, cor preta. Depósito de grampos dotado de 

sistema de mola de aço em espiral com ação por 

compressão. Base dotada de peça antiderrapante em 

plástico ou borracha. Capacidade de grampear até 100 

folhas de papel.

Und. 10 46,78R$      467,80R$                         

36
Grampo p/ grampeador galvanizado modelo 26/6. Caixa 

c/ 5000 unidades.
Caixa 10 4,23R$        42,30R$                           

37
Grampo p/ grampeador galvanizado modelo 23/13. 

Caixa c/ 5000 unidades.
Caixa 10 3,50R$        35,00R$                           

38

Grampo p/ pasta tipo trilho 80mm, fabricado em 

plástico branco. Capacidade minima de 200 folhas. 

Caixa c/ 50 unidades.

Caixa 40 12,58R$      503,20R$                         

39

Lápis com grafite nº 2, fabricado em madeira, com 

corpo cilindrico ou sextavado, com marca do fabricante 

impressa. Caixa c/ 144 unidades.

Caixa 20 28,50R$      570,00R$                         

40 Liga elástica grossa. Pacote 1kg. Pacote 10 17,35R$      173,50R$                         

41 Livro movimento do caixa. Formato A4. Und. 10 8,40R$        84,00R$                           

42

Livro Ata com 100 folhas; capa dura com lombada 

quadrada, cor preta, formato aproximado 

205mmx300mm. 

Und. 10 9,53R$        95,30R$                           

43

Livro de ponto 1/4, com aproximadamente 160 folhas, 

formato aproximado 154mmx216mm, capa em 

papelão. 

Und. 10 9,73R$        97,30R$                           

44
Livro protocolo de correspondência 1/4, com 100 

folhas. 
Und. 10 5,87R$        58,70R$                           

45
Papel sulfite A4, alcalino, 75g/m2, medindo 

210mmx297mm. 
Resma 100 14,07R$      1.407,00R$                      



46

Pasta AZ, ofício lombo largo, em papelão laminado

rígido; cor preto e branco rajado. Grampo de fixação do

papel em aço, com acionamento por alavanca, dotado

de mola de pressão em aço. Trava de contenção do

papel em plástico. Dimensões aproximadas de

275mmx360mm.

Und. 200 6,83R$        1.366,00R$                      

47

Pasta AZ, ofício lombo estreito, em papelão laminado

rígido; cor preto e branco rajado. Grampo de fixação do

papel em aço, com acionamento por alavanca, dotado

de mola de pressão em aço. Trava de contenção do

papel em plástico. Dimensões aproximadas de

275mmx360mm.

Und. 200 6,73R$        1.346,00R$                      

48
Pasta simples de papelão tamanho A4 com elástico,

cores diversas. 
Und. 100 1,10R$        110,00R$                         

49
Arquivo morto em plástico, ofício, medindo 

aproximadamente 350x130x245mm. Cores diversas.
Und. 100 3,93R$        393,00R$                         

50
Pasta catálogo c/ capa revestida em plástico preto,

cotendo 100 envelopes, medindo aproximadamente

243x333 mm.

Und. 30 36,52R$      1.095,60R$                      

51

Perfurador de papel para realizar dois furos

simultâneos. Fabricado em aço, dotado de alavanca e

depósito plástico para resíduos de papel. Capacidade

para perfurar 100 folhas de papel 75g/m2.

Und. 20 88,33R$      1.766,60R$                      

52

Perfurador de papel para realizar dois furos

simultâneos. Fabricado em aço dotado de alavanca e

depósito plástico para resíduos de papel. Capacidade

para perfurar até 25 folhas de papel 75g/m2

Und. 20 14,12R$      282,40R$                         

53
Organizador p/ escritório em acrílico. Ideal para 

lápis/clips/lembretes.
Und. 20 11,55R$      231,00R$                         

54 Prancheta poliestireno oficio, cristal ou fumê. Und. 10 8,07R$        80,70R$                           

55 Régua em poliestireno, medindo 30 cm cristal. Und. 30 0,38R$        11,40R$                           

56
Tesoura de uso geral, Lâmina em aço inox 8", 21,5 cm, 

cabo em polipropileno. 
Und. 10 8,58R$        85,80R$                           

57
Tesoura escolar, cabo em resina termoplástica, lâmina 

em inox fixada por parafuso.
Und. 30 1,38R$        41,40R$                           

58
Tinta para almofada de  carimbo , frasco com 42 ml. Cor 

azul.
Und. 20 6,40R$        128,00R$                         

59
Tinta para almofada de  carimbo , frasco com 42 ml. Cor 

preta.
Und. 20 6,40R$        128,00R$                         

60
Tinta especial para carimbo e Auto- entitado, 40 ml, cor 

preto.
Und. 20 6,40R$        128,00R$                         

15.011,98R$                   VALOR GLOBAL ESTIMADO


