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1 GALÃO 3.864,0000 7,0833 27.369,8712AGUA SANITÁRIA - para limpeza, com teor de cloro ativo de no mínimo 2%; embalado em frasco de material resistente 
que impeça  a ação  da luz  solar, com 5000 ml; acondicionado em caixa de material resistente. Registro ou Notificação no 
MS/ANVISA.

2 UNID. 165,0000 18,0833 2.983,7445AVENTAL - para serviços gerais, feito com material impermeável (emborrachado), medindo aproximadamente 85 x 65 cm.

3 UNID. 109,0000 9,2833 1.011,8797Bacia de plástico resistente com capacidade de 05 litros, nas dimensões mínima de 33cm x 36,5 x 10,8 cm.  

4 UNID. 109,0000 7,0966 773,5294Bacia de plástico resistente com capacidade de 15 litros, resistentes nas dimensões mínima 40 cm de largura x 17 cm de 
altura.

5 UNID. 114,0000 7,6433 871,3362Bacia de plástico resistente com capacidade de 500 ml, nas dimensões mínima de 15cm largura x 4 cm de altura.  

6 UNID. 109,0000 10,9700 1.195,7300BALDE DE PLÁSTICO MÉDIO, ALÇA EM METAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA 15 LITROS

7 UNID. 109,0000 11,1400 1.214,2600BALDE- confeccionado em material plástico, resistente, com alça de metal, sem tampa, com capacidade mínima para 20 
(vinte) litros.

8 UNID. 227,0000 11,5066 2.611,9982Bandeja em plástico resistente, com forma retangular, com borda com capacidade mínima de 07 litros nas dimensões 
mínima 44 cm cumprimento x  30,5 cm de largura x 7cm de altura.

9 UNID. 227,0000 12,7933 2.904,0791Bandeja em plástico resistente, com forma retangular, com borda com capacidade mínima de 07 litros nas dimensões 
mínima54 cm cumprimento x  38 cm de largura x 8cm de altura.

10 PAR 214,0000 28,7366 6.149,6324BOTA DE BORRACHA - na cor branca, cano longo, numeração: 34 a 45.

11 UNID. 100,0000 43,1266 4.312,6600BULE ALUMÍNIO 4 L, CONFECCIONADO EM  ALUMÍNIO, REFORÇADO

12 UNID. 52,0000 27,3533 1.422,3716CANECO DE ALUMINIO Nº 14 - 2 LITROS

13 FRASCO 3.000,0000 7,0966 21.289,8000CERA - embalagem com 850 ml, líquida, incolor, auto brilho com cera de carnaúba, parafina resina alcalina solúvel, de 
polimento, conservante, perfumada, com validade de 2 anos, com registro no Ministério da Saúde, químico responsável, 
data de fabricação composição e informações do fabricante e da validade estampada na embalagem.

14 UNID. 114,0000 208,9500 23.820,3000Cesto de Lixo com Suporte de Pedal - Capacidade 100 Litros. Cesto e tampa injetada em plástico polipropileno (PP) 
copolímero, em suporte de ferro com pedal. O acionamento da tampa é feito através do pedal. A armação e pedal são 
confeccionado em aço carbono galvanizado. Possui parafusos de fixação da tampa no suporte e quatro ponteiras para o 
suporte não danificar o piso. Especificações técnicas mínimas: Diâmetro de fundo: 80 cm de altura, 60 cm de largura e 67 
cm de profundidade. 

15 UNID. 267,0000 55,9066 14.927,0622CESTO DE LIXO COM SUPORTE DE PEDAL - 30 LITROS Cesto de Lixo com Suporte de Pedal - Capacidade 30 Litros. 
Cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero, em suporte de ferro com pedal. O acionamento da 
tampa é feito através do pedal. A armação e pedal são confeccionadas em aço carbono galvanizado. Possui parafusos de 
fixação da tampa no suporte e quatro ponteiras para o suporte não danificar o piso. Especificações técnicas mínimas: 
Diâmetro de fundo: 29cm; Diâmetro de boca: 39cm; Altura: 50cm. Capacidade: 30 litros.

16 UNID. 393,0000 16,1300 6.339,0900Cesto de lixo de plástico com tampa e pedal capacidade  de 07 litros

17 UNID. 273,0000 3,4033 929,1009Cesto telado para lixo,  em plástico resistente com capacidade de 10 litros, medindo no mínimo 28 cm  de largura e 70 cm 
de comprimento.

18 UNID. 251,0000 9,7233 2.440,5483COADOR (PENEIRA) CHÁ - Coador peneira para chá, Ø 10 cm, cabo de polipropileno e tela de nylon ou poliéster, 
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embalagem contendo garantia contra defeitos de fabricação e dados do fabricante. 

19 UNID. 251,0000 2,7866 699,4366Coador de café com suporte e filtro permanente de micro tela de poliéster de alta resistência e durabilidade, costurado 
eletronicamente, nº103.

20 PACOTE 36.712,0000 3,3733 123.840,5896Copo descartável para água, capacidade 180ml, aplicação água, bordas arredondadas, não tóxico, peso unitário mínimo 
1,90 gramas, conforme normas da ABNT/NBR nº14865/2002 e NBR 13.230.Embalagem:pacotes de 100 unidades.

21 PACOTE 12.238,0000 3,3733 41.282,4454Copo descartável para água, capacidade 180ml, aplicação água, bordas arredondadas, não tóxico, peso unitário mínimo 
1,90 gramas, conforme normas da ABNT/NBR nº14865/2002 e NBR 13.230.Embalagem:pacotes de 100 unidades.

22 PACOTE 16.150,0000 1,2833 20.725,2950Copo descartável para café, capacidade 50ml, aplicação café, bordas arredondadas, não tóxico, peso unitário mínimo 0,70  
gramas, conforme normas da ABNT/NBR nº14865/2002 e NBR 13.230. Embalagem: pacotes de 100 unidades.

23 UNID. 432,0000 0,5933 256,3056CORDA DE NYLON - para varal com 10mt.

24 UNID. 3.295,0000 9,6633 31.840,5735Desinfetante de uso geral, concentrado, com diluição de no mínimo de 1x40, embalagem com 5000ml, essências diversas, 
composição: princípio ativo, tensoativo não iônico, corantes, fragrância e água.Princípio ativo:cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio a 0,6%. Original de fábrica, com registro no Ministério da Saúde, químico responsável , data de fabricação e 
validade, composição e informação do fabricante estampada na embalagem.

25 UNID. 6.197,0000 0,7466 4.626,6802DESODORIZANTE SANITÁRIO - Bacteriostático pedra com suporte. Composto por paradiclorobenzeno, água carbonato 
de sodio, paraformaldeido, fragrancia, CI 74160, CI 21090, CI 21110. 30 gr., pronto uso, produto original do fabricante, 
contendo na embalagem a identificação do quimico responsável, composição, informações do fabricante, data de 
fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde/Anvisa.

26 GALÃO 14.124,0000 1,1166 15.770,8584Detergente líquido neutro,biodegradável, para lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria 
ativa detergente, pH entre 5,5 e 8,0, aniônica: 6,03 - 7,37 % Viscosidade: mín. 200 cps, alquil benzeno sulfonato de sódio, 
sais inorgânico sequestrante, coadjuvante, preservativo, perfume e corantes sintéticos e água. Contém tensoativo 
biodegradável. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágüe rápido.Embalado  em 
frasco plástico e flexível e inquebrável, com capacidade de 500 ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico 
aplicador.Acondicionado em caixa de papelão, constando externamente os dados de identificação, procedência, prazo de 
validade, quantidade e número de registro ou notificação do produto junto ao órgão  da Vigilância Sanitária. O produto 
deverá apresentar validade no mínimo de 12 meses a partir da data da entrega

27 UNID. 2.114,0000 12,7950 27.048,6300Detergente Gelatinoso líquido concentrado, diluição mínimo 1 litro do produto por 40 litros de água, aplicação na limpeza 
geral, aroma variado, composição: alquil benzeno, Sulfonato de Sódio, Fragrância, Resina Acrílica, Conservantes, 
Corante, CI-10020, Hidróxido de Sódio, Essência e Água, embalagem com 5000 ml, contendo no rótulo o número do lote, 
nome do fabricante, prazo de validade e registro/notificação do produto no Ministério da Saúde/ANVISA.

28 UNID. 170,0000 19,0500 3.238,5000Dispenser para sabonete liquido com reservatório de 800 ml, resistente a alto impacto, fixação na parede. Medindo no 
mínimo 10,5cm de largura, 25,5 cm de altura e 11 cm de profundidade. 

29 UNID. 170,0000 18,0933 3.075,8610Dispenser para Papel Higiênico em material plástico ABS, na cor transparente, com capacidade para rolo de papel 
higiênico de 30 a 300 metros e com fechamento por trava.

30 UNID. 170,0000 15,8966 2.702,4220DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - interfolhado, 2 e 3 dobras, Fabricado com plástico ABS, dimensões aproximadas 
320mm Altura x 250mm Largura x 130mm Profundidade, com a frente na cor branca e fundo na cor cinza, abertura e 
fechamento por pressão, com visor frontal para verificação de quantidade.
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31 UNID. 170,0000 36,9966 6.289,4220DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - Injetado em plástico ABS, possui visor lateral e acionamento por alavanca para 
saída do papel. Tamanho da bobina a ser utilizada: 20 cm de largura x 200 metros de comprimento. Cor: a especificar. 
Acompanha kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.Dimensões aproximadas: 37cm (altura) X 27cm 
(largura) X 22cm  (profundidade).

32 UNID. 300,0000 4,2400 1.272,0000ESCOVA -  usada para lavar roupa, com cerdas firmes e cabo em plástico, tamanho médio.

33 UNID. 2.853,0000 0,3966 1.131,4998Esponja de fibra sintética, dupla face, para uso geral de limpeza medindo no mínimo de 7x11x2,2cm. Acondicionada em 
embalagem individual.

34 UNID. 3.380,0000 1,0233 3.458,7540 ESPONJA DE LÃ DE AÇO COMPOSTA POR AÇO CARBONO, PACOTE COM 08 UNIDADES CADA, COM O PESO 
MÍNIMO DE 60 GR. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA. 

35 UNID. 1.000,0000 2,1466 2.146,6000Flanela em 100% algodão, na cor laranja, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, medindo no 
mínimo de 30 x 50 cm.   

36 PACOTE 1.000,0000 2,0833 2.083,3000FÓSFORO - caixa contendo 10 caixinhas com 40 palitos de fósforo em madeira com a ponteira em pólvora. 

37 UNID. 1.705,0000 43,1833 73.627,5265GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES  tamanho aproximado:  20x21cm; caixa com 5.000 unid. contendo 
100unid./pacote; 100% fibras celulósticas. produto de 1° linha

38 UNID. 700,0000 3,3066 2.314,6200Limpa alumínio detergente composto por tensoativos de alto poder desoxidante e ácidos que proporcionam brilho ao 
alumínio, aspecto: Líquido límpido, pH (puro): 2,5 a 3,5, densidade (25ºC): 1,00 a 1,02 g/ml. Acondicionado na embalagem 
mínima de 500 ml.

39 GALÃO 556,0000 15,6700 8.712,5200LIMPA PEDRA - limpeza pesada e desincrustações de pisos rústicos em geral, através de tensoativos aniônicos e ácido 
inorgânico, contendo tensoativos biodegradáveis, com alta eficiência. Indicado para decapagem de pedras, concretos, 
cimentados e pisos rústicos. Diluição de 1 litro do produto para cada 20 litros de água, embalagem com 5000ml, contendo 
no rótulo o número do lote, nome do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério de Saúde. 

40 UNID. 1.785,0000 2,1500 3.837,7500LIMPADOR LÍQUIDO - Instantâneo, multi uso, para aplicação sem enxágüe, pronto uso, biodegradável, embalagem com 
500ml, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, 
data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampado na embalagem.

41 UNID. 187,0000 41,5633 7.772,3371Lixeira com tampa e pedal , confeccionada em plástico resistente, capacidade de 15 litros.

42 PAR 750,0000 2,4100 1.807,5000LUVA -  de latex tamanho grande, confeccionada com latex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodao 
e com superficie anti-derrapante. Apresentar  certificado de aprovação do Ministerio do Trabalho. 

43 PAR 1.500,0000 2,5100 3.765,0000LUVA - de latex tamanho medio, confeccionada com latex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodao e 
com superficie anti-derrapante. Apresentar certificado de aprovação do Ministerio do Trabalho. 

44 PAR 1.500,0000 1,8966 2.844,9000LUVA -  de latex tamanho pequena, confeccionada com latex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de 
algodão e com superficie anti-derrapante. Apresentar certificado de aprovação do Ministerio do Trabalho. 

45 PAR 1.900,0000 21,1466 40.178,5400LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, NA COR VERDE. TAMANHO G.

46 UNID. 150,0000 52,6666 7.899,9900Mangueira de jardim flexível,  produzida em 3 camadas distintas: interna em PVC, intermediária em fio de poliéster 
trançado e externa em PVC,  30 metros de comprimento, ½” de diâmetro e 2 mm de espessura,  um esguicho com jato 
regulável e um adaptador com engate rosqueado. 

47 250,0000 4,0533 1.013,3250Pá para lixo, com aparador de metal com tamanho aproximado de 20x20 cm, cabo em madeira com no mínimo 65 cm.
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48 UNID. 980,0000 0,5400 529,2000PALHA DE AÇO N° 01. peso 250gr.

49 UNID. 1.000,0000 2,8666 2.866,6000PANO DE PRATO / COPA  SEM ESTAMPA CONFECCIONADO EM TECIDO BRANCO, 100% ALGODÃO MEDINDO NO 
MINIMO. 44 CM X 75 CM

50 UNID. 3.500,0000 2,6233 9.181,5500PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, 100% ALGODÃO,  SACO FECHADO BRANCO  MEDINDO NO MÍNIMO 43 CM  X
67CM.

51 PACOTE 18.615,0000 4,1375 77.019,5625PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - branco, folha dupla, macio, picotado e gofrado (texturizado), não reciclado, alta 
absorção, sem perfume, 100 % fibra celulósica virgem, rolo com 30m x 10cm, pacote com 4 unidades.

52 PACOTE 6.205,0000 4,1375 25.673,1875PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - branco, folha dupla, macio, picotado e gofrado (texturizado), não reciclado, alta 
absorção, sem perfume, 100 % fibra celulósica virgem, rolo com 30m x 10cm, pacote com 4 unidades.

53 ROLO 306,0000 2,7383 837,9198Papel higiênico rolão de 300 metros, 100% celulose, branco, macio. Medindo 10cm de largura e 300 metro de 
comprimento.   

54 PACOTE 4.587,0000 27,2600 125.041,6200PAPEL TOALHA (INTERFOLHAS) - medindo aproximadamente 21 X 23cm, folha simples, brancas, intercaladas tipo 
interfolhas, macias e absorvente, 100% celulose fibras virgens, embalagem com 1000 folhas.

55 PACOTE 1.530,0000 27,2600 41.707,8000PAPEL TOALHA (INTERFOLHAS) - medindo aproximadamente 21 X 23cm, folha simples, brancas, intercaladas tipo 
interfolhas, macias e absorvente, 100% celulose fibras virgens, embalagem com 1000 folhas.

56 UNID. 732,0000 10,4850 7.675,0200PAPEL TOALHA (TIPO ROLO) 20CMx200M - Toalha em rolo 100% celulose virgem, altamente absorvente, rolo de 
20cmx200 metros.

57 UNID. 1.000,0000 2,0350 2.035,0000PILHA PALITO AAA- ALCALINA

58 UNID. 600,0000 1,2916 774,9600PILHA PEQUENA AA- ALCALINA

59 PACOTE 1.300,0000 1,6000 2.080,0000PRENDEDOR DE ROUPAS - em madeira, pacote com 12 unidades.

60 UNID. 1.052,0000 6,7850 7.137,8200REFIL DE BORRACHA - para rodo metálico, medindo aproximadamente 50 cm.

61 UNID. 100,0000 27,5100 2.751,0000REGISTRO COMPLETO - Registro regulador com mangueira de 0,80 cm de comprimento e duas abraçadeiras para 
botijão de gás (P13). Deverá possuir selo do INMETRO.

62 UNID. 475,0000 36,5666 17.369,1350RODO DE ALUMÍNIO - corpo de Aluminio com 1 lâmina em borracha reforçada, removível, macia, fixada na parte inferior 
da base, medindo aproximadamente 50 cm, cabo de alumínio medindo aproximadamente 1,50m.

63 PACOTE 1.900,0000 4,8900 9.291,0000SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200
GR CADA, CONTENDO FIRMEZA, RENDIMENTO, ALTA DURABILIDADE E ALTO
PODER DE LIMPEZA, SENDO 100% BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM LACRADA.
VALIDADE E FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, INDICAÇÕES DE USO E DATA DE
FABRICAÇÃO INDICADA NO RÓTULO DO PRODUTO.

64 UNID. 3.000,0000 6,9166 20.749,8000SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 1KG-com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 1kg, produto de 
primeira linha, aromatizado (granulado), contendo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, alquil demitel hidroxietil cloreto 
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de amônia, tensoativo aniônico, coadjuvantes, branqueadores ótico, Deverá apresentar aroma agradável e ser inócuo à 
pele. Quando misturado em água deverá apresentar boas condições de formação de espuma e completa dissolução. Não 
poderá manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após o enxágüe, 
removendo gorduras e manchas. As características dimensionais para acondicionamento deverão obedecer à tolerância 
máxima admitida no exame quantitativo previsto ns portarias nºs 74/95 e 96/2000 - INMETRO. A embalagem deverá ser 
compatível com o mesmo e resistente, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que possam 
por em risco a saúde humana e o ambiente.  Na embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade, número do 
lote e registro na Anvisa/MS.

65 GALÃO 2.574,0000 21,9600 56.525,0400SABONETE - Para saboneteira, líquido, bacteriostático, viscoso, embalagem com 5000 ml, constando no rótulo o número 
do lote, nome do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério de Saúde.

66 UNID. 200.300,0000 0,2666 53.399,9800Saco para lixo, micra 9 na cor preta, capacidade de 100 litros confeccionado com matéria-prima reciclada, medindo no 
mínimo 90cm de largura x 100  cm de altura, confeccionado de acordo com as normas da ABNT  NBR/9191/2002 e 
demais normas complementares aplicáveis.    

67 UNID. 108.000,0000 0,0880 9.504,0000Saco para lixo, micra: 06, cor preta ou azul, capacidade 30 litros, confeccionado com matéria-prima reciclada, medindo, no 
mínimo, 59 cm de largura x 62 cm de altura confeccionado de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2002  e demais 
normas complementares aplicáveis. 

68 UNID. 108.000,0000 0,1045 11.286,0000Saco para lixo, micra: 06, cor preta ou azul, capacidade 50 litros, confeccionado com matéria-prima reciclada, medindo, no 
mínimo, 63 cm de largura x 80 cm de altura e confeccionado de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2002  e 
demais normas complementares aplicáveis. 

69 UNID. 203,0000 29,0766 5.902,5498SUPORTE PARA COPO DE ÁGUA DE 180ML, MATERIAL METAL, COR BRANCA, FORMATO REDONDO, 
CAPACIDADE P/ 100 COPOS, TAMANHO APROXIMADO DE 70CM C/ TAMPA NA PARTE SUPERIOR E SUPORTE 
PARA FIXAR NA PAREDE.

70 UNID. 203,0000 38,2100 7.756,6300SUPORTE PARA COPO DE CAFÉ DE 50 ML, MATERIAL METAL, COR BRANCA, FORMATO REDONDO, 
CAPACIDADE P/ 100 COPOS, TAMANHO APROXIMADO DE 70CM C/ TAMPA NA PARTE SUPERIOR E SUPORTE 
PARA FIXAR NA PAREDE.

71 UNID. 1.727,0000 12,3766 21.374,3882VASSOURA CAIPIRA (PALHA)- com cabo de madeira ou plastico medindo aproximadamente 1,5 metros ou mais.

72 UNID. 766,0000 3,4800 2.665,6800VASSOURA DE NYLON - corpo plastificado, medindo aproximadamente 25 x 5 cm, com cabo de madeira.

73 UNID. 766,0000 6,8766 5.267,4756VASSOURA - de pêlo sintético, corpo de madeira pintada ou plástica, medindo aproximadamente 25 x 5 cm, cabo em 
madeira.

74 UNID. 766,0000 5,1533 3.947,4278VASSOURA - para limpeza de bacia sanitária, estrutura de plástico, com cerdas de nylon, cabo de plástico com mais de 
30 cm de comprimento.

75 UNID. 368,0000 91,3266 33.608,1888GARRAFA TERMICA 1.8 LITROS - garrafa térmica de pressão, corpo em material plástica resistente, com alça para 
transporte, tampa com botão de pressão para retirada do liquido, fechamento por rosca, ampola de vidro térmico, 
banhado, com capacidade no mínimo 1,800 ml, fundo desmontável ( para facilitar limpeza), embalagem com dados do 
fabricante/importador, certificado de garantia contra defeitos de fabricação pelo fabricante e ou importador

76 UNID. 220,0000 3,3416 735,1520Pilha média alcalina.

77 UNID. 300,0000 0,7466 223,9800SABONETE - glicerinado, em barra para uso geral,  fragância agradável, com aproximadamente 90gr, embalagem 
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Nº Processo.:

Nº Licitação:

Objeto......: Registro de Preços para aquisição futura e eventual de material de copa/cozinha, material de limpeza e produtos de higienização,
objetivando atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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Modalidade....: PREGAO PRESENCIAL

Tipo Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Vlr. TotalVlr. UnitárioQuantidadeUnidade Medida

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS

/ 2018

individual, contendo os dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade  e Registro ou Notificação no 
MS/ANVISA.

78 PAR 400,0000 22,8866 9.154,6400LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, NA COR VERDE. TAMANHO GG.

79 UNID. 100,0000 11,6666 1.166,6600Pilha tipo bateria, alcalina, 9 volts.

80 UNID. 80,0000 87,7633 7.021,0640Caixa térmica material em polietileno, com alça para facilitar o transporte, com tampa articulada, capacidade de 5 Litros, 
dimensão mínima 20 x 18 x 24 cm.

81 PAR 400,0000 19,9833 7.993,3200LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, NA COR VERDE. TAMANHO M.


