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Item1 150,000Quantidade UN Unid Água sanitária 2 lts composição: Especificação ________Marca 5,3800Preço Unit. Máximo 807,0000Total Preço Máximohipoclorito de sódio, hidroxido de sódio, cloreto de sódio, e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, numero do lote, validade, número de registro no ministério da saúde. Deverá apresentar na proposta a notificação ou registro na ANVISA/MS e a autorização de funcionamento da empresa fabricante e distribuidora do produto. (99-01-5320)2 50,000 UN Água sanitária 05 lts composição: ________ 13,8000 690,0000hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água, teor de cloro ativo 2,0% a 2,5%, a embalagem devera conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade, número de registro. (99-02-0494)3 150,000 UN Álcool comum, para desinfetar e limpar. ________ 6,8900 1.033,5000Embalagens de 1 litro, etílico hidratado 92,8 npm. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Deverá apresentar na proposta a notificação ou registro na ANVISA/MS autorização de funcionamento da empresa fabricante e distribuidora do produto. (99-01-5321)4 100,000 UN Álcool gel 500 ml, a embalagem deverá ________ 5,5800 558,0000conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Deverá apresentar na proposta a notificação ou registro na ANVISA/MS e a autorização de funcionamento da empresa fabricante e distribuidora do produto. (99-01-5322)5 120,000 UN Amaciante de roupa com silicone 2 lt, ________ 6,3000 756,0000registro ANVISA, de boa qualidade. (99-02-0495)6 120,000 UN Aromatizante de ambiente 360 ml, spray. ________ 9,6700 1.160,4000(99-02-0496)
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7 60,000 UN Condicionador para cabelos, 350 ml, de ________ 9,7500 585,0000boa qualidade. (99-02-0499)8 300,000 UN Copo descartável 180 ml, embalagem com ________ 3,9000 1.170,0000100 unidades, de boa qualidade. (99-02-0500)9 150,000 UN Copo descartável 300 ml, embalagem com ________ 5,9000 885,0000100 unidades, de boa qualidade. (99-02-0501)10 20,000 UN Cloro, 11% embalagem de 5 litros. ________ 19,9000 398,0000Apresentar no rótulo: composição, responsável, químico e seu CRQ, nº do registro no ms, validade, modo de utilização e precauções, telefone para emergência/contato e identificação da empresa (nome, endereço completo, CNPJ). Deverá apresentar na proposta a autorização de funcionamento da empresa distribuidora do produto. (99-01-5330)11 80,000 UN Creme dental 90 gr, boa qualidade, com ________ 3,6000 288,0000fluor, s/ deformações (99-01-2804)12 60,000 UN Creme dental infantil, 50gr, com flour, ________ 5,8000 348,0000boa qualidade, sem deformações (99-01-6992)13 40,000 UN Creme para cabelo sem enxague 300 gr, de ________ 16,9500 678,0000boa qualidade, modo de usar. (99-01-6050)14 100,000 UN Desinfetante sanitário líquido - ________ 6,3000 630,0000embalagem 2 litros, resistente e com tampa, sem vazamentos. Com ação germicida e bactericida, essência pinho ou lavanda. Composição: nonil fenol etoxilado, água, cloreto benzalcônio, corante. Componente ativo: cloreto de benzalcônio deverá obedecer rigorosamente as normas de comercialização exigidas pela ABNT. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Deverá apresentar na proposta a notificação/ou registro na ANVISA/MS e a autorização de funcionamento da empresa fabricante e distribuidora do produto. (99-02-0503)15 60,000 UN Desinfetante sanitário líquido 5 litros, ________ 10,9000 654,0000embalagem plástica, resistente e com tampa, sem vazamentos. Com ação germicida e bactericida, essência pinho ou lavanda. Composição: nonil fenol etoxilado, água, cloreto benzalcônio, corante. Componente ativo: cloreto de benzalcônio deverá obedecer 
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rigorosamente às normas de comercialização exigidas pela ABNT. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Deverá apresentar na proposta a notificação/ou registro na ANVISA/MS e a autorização de funcionamento da empresa fabricante e distribuidora do produto. (99-02-0505)16 600,000 UN Detergente de louça neutro 500 ml, com ________ 1,9800 1.188,0000bico dosador, sem vazamentos, desengordurante, biodegradável e ph neutro. Deverá obedecer, rigorosamente, as normas de comercialização exigidas pela ABNT. Apresentar no rótulo: composição, responsável químico e seu crq, nº do registro no MS, validade, modo de utilização e precauções, telefone para emergência/contato e identificação da empresa (nome, endereço completo e CNPJ). Deverá apresentar na proposta a notificação/ou registro na ANVISA/MS e a autorização de funcionamento da empresa fabricante e distribuidora do produto. (99-02-0506)17 40,000 UN Escova de dente adulto, cerdas macias, ________ 4,8000 192,0000de boa qualidade,selo inmetro. (99-01-6053)18 40,000 UN escova de dente infantil, cerdas macias, ________ 5,2000 208,0000de boa qualidade, selo inmetro (99-01-6054)19 30,000 UN Escova plástica, multiuso, cerdas de ________ 4,9900 149,7000nylon, boa qualidade, sem deformações (99-01-6994)20 60,000 UN Esfregão de aço, para limpeza de ________ 1,6000 96,0000superficies grossas. (99-01-5336)21 100,000 UN Esponja de lã em aço - pacote com 8 ________ 2,0500 205,0000unidades pct com 60 gr. (99-02-0509)22 120,000 UN Esponja dupla face - pacote com 3 uni ________ 3,9600 475,2000(99-01-6382)23 120,000 UN Filtro em papel, para coar café, nº 103 ________ 4,8600 583,2000(99-01-6995)24 30,000 UN Fósforo em maço, com 6 caixas, contendo ________ 4,6800 140,400050 unid cada, palitos longo, de boa qualidade (99-01-6996)25 20,000 UN Fraldas descartáveis infantil tam. P, ________ 21,9000 438,0000pct com 28 unidades, de boa qualidade. (99-02-0510)26 30,000 UN Fraldas descartáveis infantil tam. M, ________ 21,9000 657,0000pct com 24 unidades, de boa qualidade. 
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(99-02-0513)27 40,000 UN Fraldas descartáveis infantil tam. G, ________ 21,9000 876,0000pct com 28 unidades, de boa qualidade. (99-02-0515)28 40,000 UN Fraldas descartáveis infantil tam. XG, ________ 21,9000 876,0000pct com 20 unidades, de boa qualidade. (99-02-0516)29 50,000 UN Fralda geriátrica tam M, pct com 10 und. ________ 26,6000 1.330,0000de boa qualidade (99-01-6066)30 20,000 UN Garrafa Térmica 1,8 litros de inox, boa ________ 101,9000 2.038,0000qualidade sem deformações (99-01-3615)31 500,000 UN Guardanapos de papel de 33x33 cm, pacote ________ 2,6000 1.300,0000com 50 unid. boa qualidade (99-01-7001)32 100,000 UN Hastes flexíveis com pontas de algodão, ________ 2,9300 293,0000caixa com 150 unid. boa qualidade (99-01-7002)33 60,000 UN Isqueiro. (99-02-0518) ________ 4,4200 265,200034 120,000 UN Lenço umedecido, pote com 450 unidades, ________ 18,8000 2.256,0000boa qualidade. (99-02-0519)35 100,000 UN Limpador de vidro 500 ml, apresentar no ________ 6,4700 647,0000rótulo: composição responsável químico e seu crq, nº do registro no MS, validade, modo de utilização e precauções, telefone para emergência/contato e identificação da empresa (nome, endereço completo e CNPJ). Deverá apresentar na proposta a notificação/ou registro na ANVISA/MS e a autorização de funcionamento da empresa fabricante e distribuidora do produto. (99-01-5338)36 200,000 UN Limpador multiuso - para limpeza pesada ________ 5,3100 1.062,0000embalagem de 500 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Deverá apresentar na proposta a notificação ou registro na ANVISA/MS e a autorização de funcionamento da empresa fabricante e distribuidora do produto. (99-01-5339)37 100,000 UN Lustra móveis 500 ml, a embalagem deverá ________ 9,9000 990,0000conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Deverá apresentar na proposta a notificação ou registro na ANVISA/MS e a autorização de funcionamento da empresa fabricante e distribuidora do produto. (99-01-5340)38 180,000 UN Luvas de látex, par, tam P - M - G, boa ________ 4,9500 891,0000qualidade (99-01-7004)



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL OTACILIO COSTA CNPJ:Avenida Vidal RamosC.E.P.:
Unid

15.043.792/0001-5988540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  4932218000
 ANEXO   II Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  4/2019 - PR

Total Preço Máximo
3/20193/201918/01/201923/01/2019Folha:  5/7

39 30,000 UN Luvas para procedimentos não cirúrgicos ________ 19,0300 570,9000com pó, tam P, M, cx com 100 unidades. (99-02-0520)40 30,000 UN Pá de lixo em plástico, boa qualidade ________ 3,3800 101,4000(99-01-7005)41 500,000 UN Pano de prato, tamanho mínimo 40 x 70 cm, ________ 3,9100 1.955,0000 100% algodão, alvejado, sem estampas. (99-02-0521)42 100,000 UN Papel aluminio rolo 30 cm x 7,5 m, boa ________ 3,9000 390,0000qualidade (99-01-7006)43 100,000 UN Papel higiênico folha dupla, extra ________ 90,2400 9.024,0000branco, 100% celulose virgem, fardo com 16 pacotes c/ 4 rolos com 30 metros cada. Apresentar no momento da proposta laudo que comprove as informações, em original ou cópia autenticada. (99-02-0522)44 100,000 UN Papel toalha 2 dobras branco 100% ________ 13,9700 1.397,0000celulose virgem, fardo com 1250 folhas cada. Apresentar no momento da proposta laudo que comprove as informações, em original ou cópia autenticada. (99-01-5344)45 400,000 UN Papel toalha multiuso 19 cm x 22cm, ________ 4,7900 1.916,0000embalagem com 2 unid, contendo 60 folhas cada, boa qualidade (99-01-7007)46 100,000 UN Plástico filme PVC, 28 cm x 30m, ________ 5,0900 509,0000contendo 30 metros, boa qualidades (99-01-7008)47 1000,000 UN Prato descartável para refeição, 15 cm, ________ 1,9000 1.900,0000pct com 10 und, de boa qualidade (99-01-6080)48 1000,000 UN Prato descartavel para refeição, 26 cm c/ ________ 4,9400 4.940,0000 10 unidades, boa qualidade. (99-01-3937)49 40,000 UN Rodo de borracha com 40/60 cm com cabo ________ 9,9300 397,2000de 1,20 metros (99-01-5347)50 250,000 UN Sabão em pó - 1kg, para lavagem de ________ 7,8000 1.950,0000roupas. Composição Química Tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergistas, branquadores ópticos, enzimas, corante, fragrância e água. Principio Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Deverá apresentar na proposta a notificação ou registro na ANVISA/MS. (99-02-0523)51 80,000 UN Sabão neutro, em barra, pacote com 5 ________ 8,9000 712,0000unidades de 200 gr cada, boa qualidade. (99-02-0524)52 200,000 UN Sabonete 125 gr, boa qualidade, sem ________ 2,6700 534,0000
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deformações. (99-01-2805)53 150,000 UN Sabonete infantil 80gr, de boa qualidade, ________ 3,3100 496,5000 aprovado por dermatologistas (99-01-7009)54 20,000 UN Sabonete liquido para as mãos, 05 lts, ________ 19,9000 398,0000de boa qualidade (99-01-7010)55 100,000 UN Saco de lixo de 100 litros cor preta - ________ 68,7000 6.870,0000pacotes com 10 unidades. Tamanho: 75 x 90cm. Micra 10, confeccionados em polietileno, reforçado, atendido as normas da ABNT. (99-02-0525)56 100,000 UN Saco de lixo de 15 litros cor preta - em ________ 9,9600 996,0000rolos com 100 unidades. Tamanho: 39cm x 58cm. Micra 5, confeccionado em polipropileno, atendendo as normas da ABNT. (99-02-0526)57 30,000 UN Saco de lixo de 200 litros cor preta - ________ 51,8600 1.555,8000embalagem com 10 unidades. Confeccionados em polietileno, reforçado, atendendo as normas da ABNT. (99-02-0527)58 150,000 UN Saco de lixo de 30 litros - rolo com 100 ________ 18,0300 2.704,5000unid, tamanho: 59 x 62cm, cor preta, confeccionados em polietileno, atendendo as normas da ABNT (99-02-0528)59 150,000 UN Saco de lixo de 50 litros - rolo com 100 ________ 34,9600 5.244,0000unidades. Tamanho: 63 x 80 cm. Micra 7, confeccionados em polietileno, cor preto, reforçado, atendendo as normas da ABNT. (99-02-0529)60 150,000 UN Sacos plásticos para freezer, 3 litros, ________ 3,9500 592,5000rolo. (99-02-0530)61 150,000 UN Sacos plásticos para freezer, 5 litros, ________ 5,1500 772,5000rolo. (99-02-0531)62 12,000 UN Sacolas plásticas 40 x 50, contendo 1000 ________ 89,0000 1.068,0000unidades, de boa qualidade sem deformações. (99-02-0532)63 60,000 UN Shampoo adulto 350 ml, de boa qualidade, ________ 8,8000 528,0000sem deformações (99-01-6092)64 80,000 UN Shampoo infantil, 200ml, de boa ________ 11,4500 916,0000qualidade, sem deformações (99-01-7016)65 24,000 UN Talco infantil 200 gr, de boa qualidade, ________ 10,4000 249,6000sem deformações (99-01-6094)66 12,000 UN Touca descartável em tnt, pacote com 100 ________ 8,0600 96,7200unid, de boa qualidade, sem deformações (99-01-7017)67 100,000 UN Vassoura de nylon com cabo, de 1ª ________ 10,1900 1.019,0000qualidade, com material plástico, tipo de encaixe rosca, medidas 16,5 cm (altura) x 30 cm de comprimento 4,4 cm 
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largura. (99-02-0533) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 77.601,2200


