
1

ACIDO MURIÁTICO garrafa de 1 litro, 

c/registro no ministério da saúde (registro 

anvisa), validade de no mínimo de 6 meses

UND 750 9,03R$                       6.772,50R$                   

2

AVENTAL DE NAPA  140 x 70 cm, 

descrição: Avental de segurança, 

confeccionado em napa na cor branca, 

Indicação: Proteção do tronco do usuário 

contra umidade proveniente de operações 

com o uso de água.

UND 250 6,80R$                       1.700,00R$                   

3

ÁGUA SANITÁRIA  garrafa de 1 litro, 

embalagem em plástico resistente com 

tampa de vedação, c/registro no ministério 

da saúde (registro anvisa), validade de no 

mínimo de 6 meses.

UND 5.400 3,09R$                       16.686,00R$                 

4

AlCOOL EM GEL  70% anti séptico 

500ml aspecto transparente, com registro 

ANVISA, validade de  no mínimo 6 meses

UND 1.440 8,52R$                       12.268,80R$                 

5

ALCOOL ETÍLICO garrafa de 1 litro, 

validade mínima de 6 meses, com registro 

ANVISA

UND 540 6,63R$                       3.580,20R$                   

6 BACIA PLASTÍCA média capacidade 8lts UND 970 11,91R$                     11.552,70R$                 

7
BALDE PLASTÍCOMédio capacidade 10 

lt resistente com alça metalica 
UND 820 13,06R$                     10.709,20R$                 

8

CAIXA PLÁSTICA organizadora c/tampa 

e rodízio, material super resistente, encaixe 

p/empilhar med:66 x 40 x 33cm 

capacidade: 60 litros

UND 980 77,45R$                     75.901,00R$                 

9

CESTO P/ LIXO Pequeno c/ Tampa 

medindo aprox.5,5lts. Material de 

polietileno, cores variadas

UND 650 15,45R$                     10.042,50R$                 

10
CESTO P/ LIXOtelado de plastico 10lts,  

Material de polietileno, cores variadas
UND 650 6,03R$                       3.919,50R$                   

11
CESTO PLÁSTICOgrande 100lts c/tampa 

Material de polietileno, cores variadas
UND 510 99,00R$                     50.490,00R$                 

12
CORDA P/ VARAL plástico pct c/10 und 

corda para varal nº05 de poliéster.
UND 155 8,88R$                       1.376,40R$                   

13

CREOLINAgarrafa de 1 litro, c/registro no 

ministério da saúde (registro anvisa), 

validade de no mínimo de 6 meses.

UND 460 16,63R$                     7.649,80R$                   

14

DESINFETANTE bactericida canônico 

formulado com sal de amônio quartenário e 

perfume eucaliptol associado a tensoativo 

não iônico, neutro, para as superficies, com 

poder de desinfecção, limpeza e perfume 

simultâneo. Embalagem de 1 litro, com 

registro no mínisterio da saúde, perfume 

eucalipto e/ou flora, validade de no mínimo 

de 6 meses.

UND 1.700 4,85R$                       8.245,00R$                   

15

DESORIZADOR de Ambiente aerosol 

360ml fragrâncias diversas, c/registro no 

ministério da saúde (registro anvisa), 

validade de no mínimo de 6 meses.

UND 1.000 10,75R$                     10.750,00R$                 

16

DETERGENTE liquido garrafa de 500ml, 

neutro, concentrado embalagem com 

registro do ministerio da saúde, químico 

responsável,com validade de no minimo 6 

meses a partir da data de entrega do 

produto, composição e informações do 

fabricante estampada na embalagem. 

UND 1.900 2,29R$                       4.351,00R$                   

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
V. UNIT          

ESTIMADO

V. TOTAL           

ESTIMADO

                                    MATERIAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



17

ESCOVA DE LONGO ALCANCE 

(escova sanitária c/suporte,cerdas 

crespas,embutidas em formato 

circular,resistente e duravel c/cabo de 

plastico  aprox.34x8 cm.)

UND 320 8,40R$                       2.688,00R$                   

18 ESCOVA DE UNHA-  plastica com alça. UND 320 3,32R$                       1.062,40R$                   

19
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAmatérial 

sintético de alta resistência.
UND 320 5,51R$                       1.763,20R$                   

20

ESCOVÃO DE CABO (escovão de 

piaçava 60 cm, com cabo aprox.1,5 mt de 

madeira)

UND 2.020 12,56R$                     25.371,20R$                 

21
ESPANADOR EM NYLOON com cabo 

2,5m aprox
UND 170 9,89R$                       1.681,30R$                   

22
ESPONJA DE LÃ DE AÇO pacote com 8 

unid
UND 1.550 2,11R$                       3.270,50R$                   

23

ESPONJA DUPLA FACE á base de fibras 

sintéticas e mineral abrasivo unidos por 

resina, para serviços de limpeza em geral.

UND 2.600 1,38R$                       3.588,00R$                   

24 FILME PVC (tipo filmito) Rolo 28/30 ROLO 450 7,09R$                       3.190,50R$                   

25

FLANELA LARANJA com costuras nas 

laterais, alta absorção de umidade  

med.aprox.30x50cm de pano 100% algodão

UND 900 3,13R$                       2.817,00R$                   

26
FOSFORO Pct c/ 10 cx. Cada cx contendo 

40 palitos.
PCT 400 4,93R$                       1.972,00R$                   

27

GUARDANAPO DE PAPEL 100% 

celulose  na cor branco, folhas simples, 

medindo 20x20 pct c/100 unid

PCT 1.800 3,00R$                       5.400,00R$                   

28

INSETICIDA AEROSOL c/300ml 

eficiente para matar 

mosquitos,pernilongos,muriçocas, com 

registro no Ministério da Saúde, validade 

de no mínimo de 6 meses.

UND 370 11,46R$                     4.240,20R$                   

29

ISQUEIRO corpo revestido em plástico, 

dimensões 7,5 cm, peso aproximadamente 

de 10 gramas, com acendedor, gás 

embutido, descartável.

UND 170 4,86R$                       826,20R$                      

30

LIMPA ALUMINIO liquido garrafa 

500ml, concentrado base água, ecológico, 

biodegradável validade de no mínimo de 6 

meses, com registro no Ministério da Saúde

UND 450 2,16R$                       972,00R$                      

31

LIMPA INNOX liquido garrafa 500ml 

fragrâncias diversas com validade de no 

mínimo 6 meses, com registro no 

Ministério da Saúde

UND 250 7,24R$                       1.810,00R$                   

32

LIMPA VIDRO 500ml (frasco), com 

registro no Ministério da Saúde, com 

validade de no mínimo 6 meses 

UND 550 4,85R$                       2.667,50R$                   

33

LIMPADOR CONCENTRADO, 

multiuso garrafa de 500ml , fragrâncias 

diversas, para limpeza de cozinha, 

banheiros, plásticos etc. com registro no 

Ministério da Saúde, com validade de no 

mínimo 6 meses 

UND 1.200 4,59R$                       5.508,00R$                   

34

LUSTRADOR DE MOVÉIS liquido 

garrafa 200ml fragrâncias diversas com 

validade de no mínimo 6 meses, com 

registro no Ministério da Saúde

UND 650 5,21R$                       3.386,50R$                   

35

LUVA DE PROCEDIMENTOS 

p/manipulação de alimentos tam: P cx com 

100 und

UND 350 48,45R$                     16.957,50R$                 

36

LUVA DE BORRACHA material latex, 

tamanho grande -palma 

antiaderente,interior liso,intalcado na cor 

azul

UND 1.050 8,19R$                       8.599,50R$                   

37

LUVA DE PROCEDIMENTOS 

p/manipulação de alimentos tam: M cx com 

100 und

UND 500 48,45R$                     24.225,00R$                 



38

MANGUEIRA DE PLASTICO p/ Jardim 

de 30m, c/bico, de 1/2 c/engates rapidos, 

esguincho c/30cm

UND 160 62,63R$                     10.020,80R$                 

39

MÁSCARA DESCARTAVEL c/ tripla 

camada e c/elástico cx c/50 und, na cor 

branca de uso individual e único 

confeccionada em 100% polipropileno. 

Possui tripla camada com filtro que 

proporciona uma BFE(aficiência de 

filtração bacteriana) maior que 95%  e clips 

nasal de 14cm de comprimento.

CX 400 33,75R$                     13.500,00R$                 

40
NAFTALINA 100 % em bolas, 

embalagem c o m 50 gramas
PCT 270 2,60R$                       702,00R$                      

41

OLÉO LUBRIFICANTE Spray c/240ml,  

com registro no Ministério da Saúde, com 

validade de no mínimo 6 meses 

UND 120 20,30R$                     2.436,00R$                   

42
PÁ DE LIXO c/ Cabo altura 1m  (pá 

plastica com cabo de madeira)
UND 800 14,38R$                     11.504,00R$                 

43

PANO DE CHÃO de alta absorção para 

limpeza tipo saco (alvejado grosso,50x70 

100% algodão.)

UND 2.200 4,44R$                       9.768,00R$                   

44

PANO DE PRATO ( tecido de sacarias, 

barrado de tecido 100% algodão, largura 

0,50cm, altura:0,70cm.)

UND 1.150 3,67R$                       4.220,50R$                   

45
PANO MULTIUSO pct c/5 unid (medindo 

50x35cm cada)
PCT 500 6,07R$                       3.035,00R$                   

46

PAPEL HIGIÊNICO  branco extrato de  

algodão  hidrossoluvel , neutro c/30mts,04 

rolos por pacote, de boa qualidade

PCT 1.600 4,42R$                       7.072,00R$                   

47

PAPEL HIGIENICO interfolhas dupla 

100%celulose: modelo 19,5x20,5,  alta 

qualidade, branco extra,picotado,em fardo 

de c/16 maços totalizando 6.000fls

PCT 1.150 33,87R$                     38.950,50R$                 

48

PAPEL TOALHA extra branco, 100% 

fribras celulose virgem para banheiro 

interfolhado de 2 dobras, e alta qualidade, 

possui medida padrão de 21 x 23 cm, 

embalados em pacotes com 4 maços com 

250 folhas, por pacote.

PCT 450 10,27R$                     4.621,50R$                   

49

PEDRA SANITARIA 25g (fragrância 

diversas ), com registro no Ministério da 

Saúde, com validade de no mínimo 6 meses 

UND 1.350 2,47R$                       3.334,50R$                   

50

RODO 40cm (com cabo de madeira 

medindo 1,4m). Com validade de no 

mínimo 6 meses 

UND 1.330 9,66R$                       12.847,80R$                 

51

SABÃO EM BARRA glicerinado neutro 

de 1 kg cx c/12 und com validade de no 

mínimo 6 meses, registro do ministerio da 

saúde.

UND 1.500 6,93R$                       10.395,00R$                 

52

SABÃO EM PÓ com enzinas, para 

limpeza geral, biodegradavel, com registro 

do ministerio da saúde , quimico 

responsável, validade de no minimo 6 

meses a partir da entrega do produto, 

composição e informações do fabricante  

estampada na embalagem, pacote de 500 gr

PCT 4.000 4,08R$                       16.320,00R$                 

53
SACO REFORÇADO p/ Lixo com 

capacidade de 100 lts  pct com c/100 und
PCT 3.200 67,00R$                     214.400,00R$               

54
SACO REFORÇADO p/ lixo com 

capacidade de 15 lts  pct c/20und 
PCT 3.200 4,88R$                       15.616,00R$                 

55
SACO REFORÇADO p/ lixo com 

capacidade de 20 lts pct c/10und 
PCT 3.200 4,83R$                       15.456,00R$                 

56

SACO REFORÇADO p/ Lixo com 

capacidade de 200 lts reforçado,  pacote c/ 

100 und

PCT 3.200 83,89R$                     268.448,00R$               



57
SACO REFORÇADO p/ Lixo com 

capacidade de 30 lts pct c/10und 
PCT 3.200 4,43R$                       14.176,00R$                 

58
SACO REFORÇADO p/ Lixo de 50 lts  

pct c/100 und
PCT 3.200 40,24R$                     128.768,00R$               

59

TOALHA DE PAPEL branco pct c/02 

und(100% fibras celulose pct c/02 rolos 

c/60 toalhas 21x20cm cada, de alta 

qualidade 

PCT 1.050 5,31R$                       5.575,50R$                   

60
TOUCA DESCARTAVEL c/ elastico para 

manipulação de alimentos, pct c/100unid
PCT 950 28,20R$                     26.790,00R$                 

61

VASSOURA DE NYLON c/ cabo (cabo 

de madeira plastificado de 1,2m nº4 

simples)

UND 1.150 12,13R$                     13.949,50R$                 

62

VASSOURA DE PIAÇAVA (com 

revestimento em metal medindo 240mm de 

comprimento cerdas de piaçava natural de 

170mm com cabo de madeira 1,2mt. 

UND 1.810 10,74R$                     19.439,40R$                 

63

COLHER DESCARTAVEL(pct) 

tamanho medio, pct c/ 50 unid na cor 

transparente

PCT 1.050 4,93R$                       5.176,50R$                   

64

COPO DESCARTAVEL em poliestileno 

atóxico, com capacidade de 200 ml massa 

mínima de 2,20 gramas resistência mínima 

de 0,85n, sem tampa. Complemento: os 

copos devem estar embalados em mangas 

invioláveis de acordo com as normas da 

ABNT, pct com100 und 

PCT 5.500 12,28R$                     67.540,00R$                 

65

COPO DESCARTAVEL em poliestileno 

atóxico, com capacidade de 50 ml massa 

mínima de 2,20 gramas resistência mínima 

de 0,85n, sem tampa. Complemento: os 

copos devem estar embalados em mangas 

invioláveis de acordo com as normas da 

ABNT, pct com100 und 

PCT 4.600 3,01R$                       13.846,00R$                 

66
FACA DESCARTÁVEL pct c/50 und cor 

transparente.
PCT 5.750 5,48R$                       31.510,00R$                 

67

GARFO DESCARTAVEL (cor 

transparente,dimensões:181x27(compr.x 

larg)pct c/50 unid.

PCT 5.750 5,08R$                       29.210,00R$                 

68
PRATO DESCARTAVEL pct na cor 

branco com 15cm, pct c/10 und.
PCT 4.000 2,19R$                       8.760,00R$                   

69

ALGODÃO HIDRÓFILO, confeccionado 

em fibras 100% algodão, branqueadas, 

isento de amidos, alvejante óptico e PH, 

substancias gordurosas, substancias 

solúveis em água dentro dos limites 

estabelecidos na NBR 13300, rolo com 

250gr.

PCT 150 2,94R$                       441,00R$                      

70

BANHEIRA INFANTIL, fabricado em 

material plástico super. Resistente, tendo 

sua capacidade aproximadamente 25 litros 

e supor antando aproximadamente 20Kg, 

sendo prática e segura, Dimensões do 

Produto 20x46x75, tendo peso 

aproximadamente 2.00. Embalado 

individualmente. Tendo sua altura com a 

embalagem 50.00cm, cores variadas

UND 200 47,00R$                     9.400,00R$                   

71
CORTADOR DE UNHA Infantil de aço 

inox
UND 40 10,16R$                     406,40R$                      

72

COLÔNIA INFANTIL testada 

dermatologicamente acondicionado em 

frascos com no mínimo 220 ml.

UND 240 23,75R$                     5.700,00R$                   

                                                         DESCARTÁVEIS

                                         MATERIAL HIGIENTE PESSOAL 



73

CREME DENTAL COM FLÚOR 

embalagem com 90 gr.com micropartículas 

de cálcio, ação bacteriana, registro no 

Ministério da saúde, embalagem deve 

conter a marca do fabricante, peso liquido, 

data de fabricação e prazo de validade. 

Deve ser aprovado pela ABO - (Associação 

Brasileira de Odontologia).

UND 260 3,99R$                       1.037,40R$                   

74

CONDICIONADOR embalagem de 480 

ml, formula suave, com pro vitamina b5 e 

vitamina E contem ph neutro, proporciona 

brilho e macies natural dos cabelos, 

testadosermatologicamente alergia, 

podendo ser utilizado diariamente em todos 

os tipos de cabelo. Fragrância neutra. 

UND 300 12,28R$                     3.684,00R$                   

75

CREME DE CABELO para pentear em 

embalagem de 300 ml com emolientes que 

facilita o desembaraço dos cabelos e não 

necessita em enxaguar podendo ser 

utilizado em todos os tipos de cabelo. 

UND 250 14,81R$                     3.702,50R$                   

76

ESCOVA DENTAL, infantil: com formato 

anatômico, confeccionada em material 

atóxico, com cabo em polipropileno, com 

cerdas flexíveis em nylon com pontas 

polidas e arredondadas e pigmento que 

facilitem a escovação. Embaladas 

individualmente. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de 

identificação, procedência e selo de 

aprovação da associação brasileira de 

odontologia (A.B.O).

PCT 350 3,45R$                       1.207,50R$                   

77

FRALDAS DESCARTÁVEIS com 

barreira antivazamento em gel super 

absorvente embalado em pacote plástico, 

com gravura na embalagem informando as 

características do material, contendo no 

mínimo 36 unidades em cada pacote no 

tamanho P

PCT 400 26,76R$                     10.704,00R$                 

78

FRALDAS DESCARTÁVEIS com 

barreira antivazamento em gel super 

absorvente embalado em pacote plástico, 

com gravura na embalagem informando as 

características do material, contendo no 

mínimo 32 unidades em cada pacote no 

tamanho M

PCT 450 32,31R$                     14.539,50R$                 

79

FRALDAS DESCARTÁVEIS com 

barreira anti-vazamento, em gel super 

absorvente embalado em pacote, plastico 

com gravura na embalagem informando as 

caracteristica do material conténdo no 

mínimo 32 unidades em cada pacote no 

tamanho G

PCT 400 39,80R$                     15.920,00R$                 

80

FRALDAS DESCARTÁVEIS com 

barreira anti-vazamento em gel super 

absorvente embalado em pacote, plástico, 

com gravura na embalagem informando as 

características do material, contendo no 

mínimo 24 unidades, em cada pacote no 

tamanho EG

PCT 350 34,98R$                     12.243,00R$                 

81

HASTES FLEXÍVEIS de polipropeno, 

algodão hidrófilo, carboximetilcelulose, 

bactericida e anti-germe com 75 unidades 

cada. 

UND 260 4,05R$                       1.053,00R$                   

82
LENÇOS UMEDECIDOS com 75 

unidades
PCT 100 7,65R$                       765,00R$                      



83

SABONETE INFANTIL em barra de 80 

gramas: sabonete cremoso, composto de 

gordura animal e vegetal, fragrância, 

dióxido de titânio, óleo de amêndoas, 

etileno diamino tetracético dissódico, ácido 

etidrônico, butil hidroxi tolueno, óxido de 

ferro hidratado e óxido de ferro. teor de 

voláteis: 16%. acondicionado em caixa de 

papel resistente com 1 unidade cada, em 

barras de 80g. prazo de validade: 2 anos a 

partir da data de fabricação. produto sujeito 

a verificação no ato da entrega

UND 200 3,35R$                       670,00R$                      

84

SABONETE 90GR ( fragrâncias diversas ) 

com registro do ministerio da saúde. Com 

validade de no mínimo 6 meses 

UND 1.150 2,24R$                       2.576,00R$                   

85

SABONETE LÍQUIDO 2 LTS cremoso, 

perfumado, com registro na ANVISA. 

Validade de no mínimo 6 meses.

UND 650 27,53R$                     17.894,50R$                 

86

SABONETE LIQUIDO CREMOSO 

perfumado 250ml com registro na 

ANVISA. Validade de  no mínimo 6 meses.

UND 550 17,22R$                     9.471,00R$                   

87

SHAMPOO em embalagem de 480 ml, 

fórmula suave que não irrita os olhos, 

contem PH neutro, com glicerina 

proporciona brilho e macies natural dos 

cabelos, testados dermatologicamente 

formulado de maneira a minimizar o 

possível surgimento de alergia. Fragrância 

neutra, podendo ser utilizado diariamente 

em todos os tipos de cabelos

UND 400 16,13R$                     6.452,00R$                   

88

TESOURA PARA BEBÊ, especialmente 

desenhada para cortar as pequenas e 

delicadas unhas

UND 60 15,19R$                     911,40R$                      

89

TALCO em frasco com 200 gramas: talco 

perfumado, para uso infantil, composto de 

talco e fragrância, embalado em frasco 

plástico, indicado para perfumar, refrescar e 

proteger a pele do bebê prevenindo contra 

assaduras; produto sujeito a verificação no 

ato da entrega

UND 300 17,60R$                     5.280,00R$                   

90

PENTES PARA CABELOS com dentes 

largos cabo grande e ergonômico que 

permitam a criança usar com facilidade, 

material plástico. 

UND 200 7,59R$                       1.518,00R$                   

1.510.955,80R$            VALOR GLOBAL ESTIMADO 
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