
ITEM PRODUTO UNIDADE QTD MÉDIA TOTAL

1

Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 

teor cloro ativo varia de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 

roupas,

 banheiras, pias, embalagem de 05 litros. FRASCO 60 10,9920 659,5200

2

Álcool etílico, tipo gel sanitizante, composição hidro alcoólica, aparência visual gel, 

produto indicado para antissepsia, higienização pessoal, concentração 70º, 

embalagem de 480g. FRASCO 100 6,5913 659,1250

3

álcool etílico, tipo etílico hidratado, aplicação limpeza, características adicionais 

liquido/incolor/peso molecular 46,07 g/mol, concentração 92,8º INPM gl, embalagem 

de 1L. FRASCO 200 6,9071 1.381,4286

4

Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição tenso ativo não 

iônico, coadjuvante, alcalinizante, cloreto de dialquil dimetil amônio, aplicação 

amaciante artigos têxteis, características adicionais líquido concentrado, solúvel em 

água, base neutra, diversas fragrâncias, embalagem de 05 litros FRASCO 20 12,2583 245,1667

5

Balde, material plástico resistente, tamanho médio, material alça arame galvanizado, 

capacidade 08 litros, diversas cores. UNIDADE 7 12,6150 88,3050

6

Balde, material plástico resistente, tamanho médio, material alça arame galvanizado, 

capacidade 15 litros, diversas cores. UNIDADE 13 13,0617 169,8017

7 Borrifador de água com spray, 500 ml UNIDADE 15 6,9729 104,5929

8

Cera polimento piso, em pasta, com poralina, cera de polietileno, óleo vegetal 

hidrogenado, solvente de petróleo e corante a, cor vermelha, embalagem de 13kg BALDE 3 319,3333 958,0000

9

Cera, tipo líquida, cor incolor leitoso, composição a base de água, carnaúba e resinas 

metalizadas, características adicionais antiderrapante, impermeabilizante, aplicação 

limpeza de pisos, embalagem de 750 ML FRASCO 50 11,6300 581,5000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MATERIAIS DE LIMPEZA



10

Detergente, composição dodecilbenzeno, linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, sais 

seques-, aplicação limpeza e remoção de gorduras de louças, aroma neutro, 

biodegradável, hipoalergênico, características adicionais embalagem com bico 

dosador, apresentação embalagem de 500ML FRASCO 200 2,0413 408,2500

12

Pedra sanitária, tipo perfumada, dodecilbenzeno sulfonato de sódio, sulfato de sódio 

anidro, lauret sulfato de sódio, sílica hidratada, lauramida MEA P, olefina C14-C16 

sulfonato de sódio, características adicionais com suporte. UNIDADE 80 1,5438 123,5000

13

Esponja limpeza, material lã aço, formato anatômico, abrasividade média, aplicação 

utensílios domésticos, embalagem com 08 unidades PACOTE 20 2,0933 41,8667

14

Esponja limpeza, tipo dupla-face, material fibra vegetal, formato retangular, 

abrasividade média, aplicação utensílios domésticos, características adicionais 

proteção antibactérias, embalagem com no mínimo 03 unidades. 

PACOTE 150 4,0375 605,6250

15

Vassoura, nome vassoura doméstica / sanitária, aplicação limpeza de vaso sanitário.

 Material plástico. Altura 36 cm, largura 11,6 cm. UNIDADE 7 6,8488 47,9413

16

Lixeira, material plástico polipropileno, tipo com tampa, diâmetro 25, altura 28, 

características adicionais sem pedal e com alça para transporte, formato cilíndrico, , 

aplicação coleta de lixo. UNIDADE 10 52,6360 526,3600

18

Lixeira, material plástico polipropileno, tipo com tampa, diâmetro 59, altura 73, 

características adicionais sem pedal e com alça para transporte, formato cilíndrico, 

tamanho grande, aplicação coleta de lixo. UNIDADE 5 83,2250 416,1250

19

Lixeira, material plástico polipropileno, tipo com tampa, e pedal de acionamento da 

tampa , características adicionais , formato cilíndrico, tamanho grande, aplicação 

coleta de lixo. 15 litros. Cor: branca ou cinza grafite UNIDADE 5 45,6100 228,0500

20

Luva, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho P, 

acabamento palma antiderrapante, características adicionais sem forro, apresentação 

em pares. UNIDADE 6 7,2763 43,6575



21

Luva, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho M, 

acabamento palma antiderrapante, características adicionais sem forro, apresentação 

em pares. UNIDADE 30 7,2763 218,2875

22

Luva, material borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, tamanho G, 

acabamento palma antiderrapante, características adicionais sem forro, apresentação 

em pares UNIDADE 4 7,2763 29,1050

23

Limpa vidros líquido, tradicional, com álcool, características adicionais dez 

embaçante, embalagem com 500ml. FRASCO 45 7,1863 323,3813

24

Toalha de papel, material 100% fibras celulósicas virgens, tipo interfoliado, branco, 

embalagem com 1000 unidades FARDO 150 11,3575 1.703,6250

25

Papel higiênico, material 100% fibras celulósicas virgens, comprimento 300, largura 

10, 

tipo picotado, quantidade folhas simples, cor branca, características adicionais 

extra macio, embalagem com 08 rolos. FARDO 100 28,8133 2.881,3333

26

Pano limpeza, saco não alvejado, medindo no mínimo 60 x 80cm, aplicação chão , 

composição 100% algodão UNIDADE 40 6,6133 264,5333

27

Pá de lixo, material polipropileno e resistente, cabo fixo e longo Contém extremidade 

de borracha para melhor recolhimento da poeira, serrilha na lateral para limpeza das 

cerdas das vassouras. UNIDADE 8 4,4900 35,9200

28 Prendedor de roupas, material madeira, embalagem com 12 unidades grande PACOTE 15 2,1400 32,1000

30 Rodo de espuma, material cabo/suporte plástico, tamanho 40cm UNIDADE 12 12,1083 145,3000

31

Rodo de borracha, material cabo e suporte plástico, comprimento 40 cm, quantidade 

borrachas 1. UNIDADE 10 14,6450 146,4500

32

Rodo de borracha, material cabo e suporte plástico, comprimento 60cm, quantidade 

borrachas 1. UNIDADE 15 19,3700 290,5500



33

Saco plástico lixo resistente, capacidade 30 litros, cor preta, apresentação 

embalagem 

com 10 unidades, largura 59, altura 62, espessura mínima 0,06 micras, pacote com 

10 unidades. PACOTE 125 3,0100 376,2500

34

Saco plástico lixo resistente, capacidade 50 litros, cor preta, apresentação 

embalagem 

com 10 unidades, largura 63, altura 80, espessura mínima 0,08 micras, pacote com 

10 unidades. PACOTE 160 3,2400 518,4000

36

Saco plástico lixo resistente, capacidade 100 litros, cor preta, apresentação 

embalagem

 com 10 unidades, largura 80, altura 100, espessura mínima 0,08 micras, pacote com 

10 unidades . PACOTE 160 3,3300 532,8000

37

Saco plástico lixo resistente , capacidade 15 litros, cor preta, apresentação 

embalagem com 

10 unidades, largura 39, altura 58, espessura mínima 0,05 micras, pacote com 10 

unidades. PACOTE 30 3,0320 90,9600

38

Sabão em pó, Tensoativo Aniônico, Tamponantes, Coadjuvantes, Sinergista, 

Branqueador Óptico, Corantes, Fragrância, Carga e Água. Embalagem de 5 kg PACOTES 30 34,6600 1.039,8000

39

Sabão em barra AZUL, composição: Gordura animal, alcali (soda cáustica 50%), 

cloreto de sódio talco dolomítico, silicato de sódio neutro, EDTA, mascarante 

citrodora,

pacote com 5 unidades. PACOTE 40 7,3550 294,2000

40 soda caustica 1 kg KG 24 17,2986 415,1657

41

Sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso cremoso, odores florais, acidez 

neutro, 

embalagem de 01 litro. FRASCO 100 11,2550 1.125,5000



42

Saponáceo, composição tensoativos anionico e nao-anionico, espessante,, aplicação 

limpeza pisos, paredes e louças, características adicionais componente ativo 

biodegradavel linear alquibenzeno, aspecto físico cremoso, embalagem de 500 ml. UNIDADE 125 5,7457 718,2143

43

Toalha banho, material 90% algodão e 10% poliéster, comprimento 150, largura 75, 

cores escuras. UNIDADE 10 22,7360 227,3600

44

Toalha rosto, material 90% algodão e 10% poliéster, comprimento 80, largura 48, 

cores escuras. UNIDADE 10 13,0540 130,5400

45

Toalha boca, material 90% algodão e 10% poliéster, comprimento 37 cm largura 

32cm,branca. UNIDADE 12 6,0740 72,8880

46

Vassoura, material nylon, tipo noviça, características adicionais com cabo colado. 

Dimensões do cabo 100 – 120 cm, dimensões das cerdas 25 – 35 cm UNIDADE 25 11,9133 297,8333

47

Vassoura, material cerdas palha, comprimento cerdas 35, características com cabo 

de 

100 – 120 cm, aplicação limpeza em geral. UNIDADE 27 19,0783 515,1150

48

Detergente, composição dodecilbenzeno, linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, sais 

seques-, aplicação limpeza e remoção de gorduras de louças, aroma neutro, 

biodegradável, hipoalergênico, características adicionais embalagem com bico 

dosador, apresentação embalagem de 01 litro UNIDADE 90 3,4000 306,0000

49

Detergente, composição amoníaco, tensoativos não iônicos, sequestrantes, aplicação 

remoção gordura e sujeira em geral, características adicionais atóxico, concentrado, 

diluidor automático individual, embalagem de 05 litros. UNIDADE 24 20,5950 494,2800

50 Toalha em microfibra de alta qualidade com hidrofilico, macia, 35cm*35cm UNIDADE 6 9,0200 54,1200

51

Desengraxante automotivo de limpeza pesada com 5 lts. COMPOSIÇÃO

ATIVO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, 

SEQUESTRANTE, HIDRÓTOPO, CONSERVANTE,

CORANTE E VEÍCULO.Principio ativo: 

LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO 30 38,7250 1.161,7500



52

DESENGORDURANTE 500ML: SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, LIMPADOR 

INSTANTÂNEO LÍQUIDO PARA LIMPEZA PESADA, INCOLOR, CONTENDO 

INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM E REMOVEM GORDURAS, SUJEIRAS, 

RISCOS DE LÁPIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO 

IÖNICO, SOLVENTE, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, ESSËNCIA E ÁGUA. 

PRINCÍPIO ATIVO ALQUIL BENZENO E SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 

500 ML. DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS NO RÓTULO DO PRODUTO: DATA DE 

FABRICAÇÃO, VALIDADE E INDICAÇÕES DE USO.

FRASCO 8 8,6175 68,9400

53

Escova para lavar roupa,base em plástico com cerdas em nylon, dimensões 

mínimas 13cm x 6cm, com dados de identificação do produto e marca do fabricante UNIDADE 6 4,4414 26,6486

56

Cera, tipo líquida, cor vermelha, composição disperção acrílica metalizada, emulsão 

de 

polietileno, agente nivelador agente formador de filme, plastificante, conservante, 

fragrância, corante e água embalagem de 750 ml FRASCO 20 8,8280 176,5600

57

Odorizador de ambiente, composição alcool etilico, antioxidantes, conservantes, 

fragrância, propelente, embalagem 360ml/240g UNIDADE 10 11,0420 110,4200

58

Limpador de uso geral, composição alquil benzeno sulfanato de sódio , solvente, 

coadjuvantes, conservantes, sequestrante, espessante, corante fragrância e água. 

Embalagem 500 ml UNIDADE 16 4,9425 79,0800

59

Multi inseticida imiprotrina composição ingredientes ativos, solventes, antioxidantes, 

emulsificantes, veículo e propolentes embalagem de no mínimo 270ml/2113,8g UNIDADE 5 11,6950 58,4750

60

DESINFETANTE LÍQUIDO 5 litros - Desinfetante líquido para banheiro, com 

bactericida, biodegradável, a base 

de lavanda, acondicionado em embalagem de 5 litros. UNIDADE 45 13,2920 598,1400

1.023,3300 22.848,8405


