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ANEXO VIII

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
10

Quantidade
400,000
69,000
33,000
210,000
20,000
62,000
50,000
3,000
86,000

Unid
UNID
UNID
UNID
UNID
LTS
KG
UNID
UNID
UNID

11

2222,000 UNID

12

1149,000 UNID

13

1537,000 UNID

14

14,000 UNID

15
16

335,000 UNID
70,000 UNID

17

150,000 UNID

18

3402,000 UNID

Especificação
CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 ML (363)
LUSTRA MÓVEIS 200 ML (378)
RODINHO DE PLÁSTICO PARA PIA (461)
VASSOURA COQUEIRO (472)
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (537)
SODA CAUSTICA (874)
CREME DENTAL 90 G (1021)
LIMPA FORNO 230 GR (6910)
BALDE PLASTICO, TRANSPARENTE, 30 LTS, C/ ALÇA, EM POLIPROPOLENO,
UTILIZADO EM LAVAGEM DE ROUPAS. (20332)
ÁGUA SANITÁRIA 2 L solução aquosa, produto a base de cloro; frasco
plástico; teor de cloro ativo 2,0 % a 2,5% hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio, água e essência. Produto com registro e
autorização de funcionamento emitidos pelo Ministério da Saúde e
Anvisa. (123383)
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - 1L, Refinado de baixo teor de acidez. Com
registro do responsável químico. Validade impressa na embalagem
mínima de 6 meses a contar da data da entrega, número do lote, data
de envasamento. Registro no Ministério da Saúde e ANVISA. (123384)
ÁCOOL GEL 70° Gel para higienizar mãos e limpeza de objetos. Ação
bactericida e antiséptica. Contendo: álcool etílico 70%, polímero,
agente hidratante e emuliente, água desmineralizada. Validade
impressa na embalagem, mínimo de 12 meses a contar da data da
entrega. Registro no Ministério da Saúde e ANVISA. Embalagem 1000 ml.
(123385)
AMACIANTE DE ROUPAS 2 L, Aloe vera, com tampa medidora e com a
seguinte composição: cloreto de diestearil dimetil amônio,
coadjuvante, conservante, espessante, corante, fragrância,
acidificante e água. (123386)
CLORO 1 L (123391)
CONDICIONADOR INFANTIL NEUTRO Com atestado Oftalmo e
dermatologicamente. Que protege o cabelo, desembaraçando os fios e
deixando um delicado perfume. Fórmula especial para a criança, sem
corantes. Produto acondicionado em embalagem de polietileno, com
tampa dosadora. Validade minima de 12 meses, a partir da data de
entrega, com registro e autorização de funcionamento emitidos pelo
Ministerio da saúde. Registro na ANVISA. Embalagem de 2 litros.
(123393)
CREME DENTAL INFANTIL Creme ou gel dental linha infantil, ação
bacteriana, aprovado pelo pelo conselho nacional de saúde, contendo
embalagem com 29x145x35mm. Garantia oferecida pelo fabricante, peso
da embalagem aproximadamente 12x50g. Validade minima de 12 meses, a
partir da data de entrega, com registro e autorização de
funcionamento emitidos pelo ministerio da saúde. Registro na ANVISA.
(123399)
DESINFETANTE LIQUIDO 2 L bactericida e desodorizante, para
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Item

Quantidade

Unid

19

5016,000 UNID

20

159,000 UNID

21

1101,000

PCT

22

3292,000

PCT

23

597,000 UNID

24

426,000 UNID

25

1364,000 UNID

26

511,000 UNID

27

99,000 UNID

28

159,000 UNID

29

1574,000 UNID

30

764,000 UNID

31

6168,000

PCT

32

2710,000

PCT

Especificação

sanitários, pisos portas e azulejos. Aspecto líquido. Composição:
tensoativo não ionico ou pacificante, quaternário de amônia,
essência de: eucalipto ou lavanda, ou floral; e água. Embalagem em
frasco com 2 litros. Registro na ANVISA. (123400)
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML desengordurante, biodegradável, neutro,
contendo em sua composição: ácidos orgânicos, tensoativo não ionico,
neutralizante, espessante, umectantes, espumógenos, veículo aquoso.
Bico regulador para uso economico, contendo na embalagem: o número
do registro na ANVISA/MS, cnpj da empresa, crq do químico
responsável, validade, endereço, data de fabricação e lote impresso
na embalagem. Validade mínima de 1 ano a contar da data da entrega.
(123401)
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA Base em madeira totalmente lisa, forma oval,
cerdas em nylon, macia, cor amarela, tamanho aproximado de 15x5cm.
(123402)
ESPONJA DE LÃ DE AÇO material biodegradável, constituída por um
conjunto de fibras de aço finas e entrelaçadas, usada na limpeza
doméstica. Produzida a partir de arames de aço com baixo teor de
carbono e apresentando diversos graus de aspereza. Validade impressa
na embalagem, mínimo de 1 ano a partir da data da entrega. Pacote
com 8 unidades. (123403)
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, com fibra abrasiva, comprimento
mínimo 100mm, largura mínina 75mm, espessura mínima 20mm. Embalagem
com 03 unidades. (123404)
FLANELA PARA LIMPEZA. com costuras laterais, 100% algodão, sarja 2/2,
dimensões de 0,60x0,40cm, alta absorção de umidade e de boa
qualidade. (123408)
LIMPA ALUMÍNIO 500 ML ideal para remover sujeiras e manchas, que
devolva o brilho original. Concentrado. Base água. Ecológico.
Biodegradável. (123410)
LIMPADOR MULTIUSO 500ML pode ser aplicado em qualquer superficie e
em tecidos, utilizado para remoção de gorduras, poeiras e outros
tipos de sujeiras, composição: Linear alquil benzeno sulfonato de
sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante,
solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. (123411)
LUVA DE BORRACHA TAM. MEDIO Material latéx, antiderrapante para uso
doméstico. Embaladas em saco plástico contendo 1 par de luvas.
(123412)
LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO Material latéx, antiderrapante para
uso doméstico. Embaladas em saco plástico contendo 1 par de luvas.
(123413)
PÁ PARA LIXO COM CABO Cabo de madeira resistente e encapado com
plástico com dimensão de 1 metro. (123414)
PANO DE CHÃO ALVEJADO Cor branca, alvejado, 100% algodão, cru,
medindo no mínimo 50 x 80 cm. (123415)
PANO DE PRATO Tecido de boa qualidade 100% algodão, absorvente,
branco, formato retangular, isento de goma, com as dimensões mínimas
de 65 x 40 cm. (123416)
PAPEL HIGIÊNICO Folha branca simples, não reciclado, picotado,
neutro, pacote com 04 rolos de 60 metros cada. (123417)
PAPEL TOALHA INTERFOLHA picotado, branco, super-resistente, de
rápida absorção, macio e de primeira qualidade, embalagem c/ 1000
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RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Item

Quantidade

Unid

33

106,000

PCT

34

201,000 UNID

35

410,000

PCT

36

2995,000 UNID

37

1468,000 UNID

38

6430,000

PCT

40

71,000 UNID

41

120,000 UNID

42
43

23,000 UNID
250,000 UNID

44

166,000 UNID

45

539,000 UNID

Especificação

folhas, 21 x 23 cm. (123418)
PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPA formato retangular, medindo
aproximadamente 7 cm. As molas devem ser flexíveis, galvanizadas e
duráveis, que não marcam as roupas e são altamente resistentes as
variações climáticas. Embalagem com 12 unidades. (123419)
RODO DE PLÁSTICO DE 40 CM COM 2 BORRACHAS para limpeza com base em
plástico resistente, com comprimento mínimo de 40cm, borrachas com
espessura mínima de 2 mm e largura mínima de 3cm. O cabo deverá ser
reforçado, confeccionado em madeira resistente, tratada, polida, sem
pintura e perfeitamente adaptado à base, com comprimento mínimo de
120cm. (123421)
SABÃO EM BARRA GLICERINADO. Embalagem c/ 5 unidades de 200 g. Ypê ou
similar (123422)
SABÃO EM PÓ 1KG Biodegradavel, grão azul composição: tensoativo
aniônico, cinergista, tampamentos, corantes alevandor de espuma,
carga, àgua, coadjuvantes, fosfatos, sais inorgânicos, branqueador
ópico, perfume, pigmento e enzimas. Registro no Ministerio da Saude
e ANVISA. Validade minima de 1 ano a contar da data de entrega.
(123426)
SABONETE LÍQUIDO 1000 ML Sabonete líquido com alta propriedade de
limpeza das mãos, braços e antebraços, podendo ser utilizado em todo
o corpo. Fragrâncias diversas. Data de validade superior a 6 meses
da data da entrega. (123429)
SACO PLÁSTICO 50 L Resistente, preto, embalagem c/ 10 unidades.
Detrito ou similar. (123432)
SANITIZANTE DE ALIMENTOS. pH neutro, utilizado para desinfecção de
hortaliças, legumes, frutas. Composição: sais orgânicos, composto
doador de cloro. Deve apresentar na embalagem autorização pela
ANIVISA/MS. Químico responsável. Aparência: Pó Homogêneo Branco.
Solubilidade em Água: 100%. Embalagem de 1kg. (123434)
SHAMPOO INFANTIL. com proteína, fórmula suave, hidratação e brilho
para todos tipos de cabelos. Dermatologicamente testado e
hipoalergênico. Oftamologicamente testado, não irrita os olhos.
Ingredientes: àgua, sulfato de sódio, peg 150. Validade minima de 12
meses, a partir da data de entrega, com registro e autorização de
funcionamento emitidos pelo Ministério da saúde. Registro na ANVISA.
Embalagem de 2 litros. (123435)
TIRA FERRUGEM. Tira ferrugem de pisos e roupas 50ml. (123436)
TOUCA TELADA. Fabricada pelo sistema de malharia simples de fibras
abertas tipo corrente, filó, confeccionada em tecido 100% sintético
de poliamida; possuindo 72 malhas por cm² e gramatura de 16,37 g/m.
Para melhor se ajustar à cabeça, a parte inferior da touca recebe
acabamento em formato de circunferência, cobrindo toda a extremidade
final do produto. Fechamento pode ser por um ou por dois tirantes
elasticos látex, para o ajuste na cabeça, totalizando 0,29 g/m,
totalmente recoberto com tecido fino de poliester; na cor branca.
(123437)
VASSOURA DE PÊLO. com cerdas macias na cor preta, com cabo rosqueado
de madeira plastificada, para limpeza em geral, tipo doméstica.
(123438)
VASSOURA PIAÇAVA. material cerdas piaçava com comprimento de 11,5 cm,
cabo de madeira com comprimento de no mínimo 120 cm, utilizada na

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 50/2018 - PR

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO MONTE
CNPJ: 16.870.974/0001-66
Telefone: 373281-7328
Praca Getulio Vargas, 18
C.E.P.: 35560-000 - Santo Antônio do Monte - MG

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

63/2018
24/05/2018

Folha: 4/5

ANEXO VIII

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Item

46
47
48
49
50

51
52

53

54

55

56

Quantidade

Unid

Especificação

limpeza em geral, tipo doméstica. (123439)
30,000 UNID VASSOURA DE VASCULHAR TETO. Cabo de madeira, de aproximadamente 2,5
metros, cerdas macias com cabo longo e regulável. (123440)
179,000 UNID VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO. Com suporte, com cerdas lisas e
formato anatômico que acessa todos os cantos do vaso. Cabo e cepa de
plástico. Durável e higiênica. (123441)
3,000 KG BOBINA PICOTADA TRANSPARENTE de polietileno, resistente. (123442)
146,000 UNID ÓLEO DE EUCALIPTO. puro para saunas, de eucalipto de citronela,
aromatizante de saunas, destilado a no mínimo 75ºC (75 grau celsius).
Embalagem de 1 L. (123443)
4515,000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS Cor preto, reforçado, medindo 75
cm x 105 cm, fabricado em polietileno de baixa densidade,
acondicionados em embalagens plásticas reforçadas. Devendo possuir
na embalagem todo os dados de acordo com a lei do consumidor. Pacote
c/ 5 unidades. Detrito ou similar. (123444)
35,000 UNID ESCOVA DE LIMPEZA PEQUENA C/ CERDAS MACIAS Limpeza de instrumentais,
base plástica 17 cm de comprimento. (123445)
390,000 UNID HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. Recipiente de 1000ml; indicado para
desinfecção de superfícies de hospitais e estabelecimentos
relacionados com o atendimento à área da saúde, com vencimento
superior a 18 meses, constar a exigência de boas práticas da ANVISA.
(123446)
98,000 UNID RODO DE BORRACHA DUPLA 60CM base plástica com duas borrachas, de
espessura não inferior a 3mm, corretamente esticadas e fixas à base
do rodo, com o mesmo comprimento desta. O cabo deverá ser reforçado,
confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente
adaptado à base. Dimensões: 60 cm de largura da base do rodo e cabo
com 1,20 m de comprimento. (123448)
50,000 Galão DESINFETANTE HOSPITALAR, desinfetante bactericida concentrado para
diluição à base de quaternário de amônio de 3ª geração ou superior
associada à biguanida polimérica. O produto deve proporcionar ação
em até 10 min., ser eficaz bactericida e próprio para superfícies
fixas de áreas críticas, semi-críticas e não-crítica mesmo com
presença de matéria orgânica. O produto deve vir em galão de 5 L,
inodoro, biodegradável, ter baixa toxicidade por via oral e dérmica,
baixa irritabilidade dérmica e ocular, ausência de efeitos
genotóxicos e teratogênicos e vir acompanhado de diluidor automático.
A embalagem deve conter identificação, procedência e validade de no
mínimo 6 meses e atender as seguintes normatizações e legislação:
Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; portaria 327 de julho de
1997, RDC 59 de 17 de dezembro de 2010; RDC 184 de 22 de outubro de
2001; RDC 14 de 28 de fevereiro de2007. (123451)
50,000 Galão DETERGENTE HOSPITALAR, neutro biodegradável, concentrado, para
diluição, multiuso, sem perfume, para pisos, superfícies e limpeza
pesada em serviços de saude, apresesntação em embalagem de 5 L com
diluidor automático. Embalagem com dados de identificação,
procedência e validade de no mínimo 6 meses e atender as seguintes
normatizações e legislação: Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976;
portaria 327 de julho de 1997, RDC 59 de 17 de dezembro de 2010; RDC
184 de 22 de outubro de 2001; RDC 14 de 28 de fevereiro de2007.
(123452)
213,000 UNID LUVA DE BORRACHA TAM. GRANDE, Material latéx, antiderrapante para
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Item

57
58
59

Quantidade

Unid

Especificação

uso doméstico. Embaladas em saco plástico contendo 1 par de luvas.
(123453)
20,000 CX LUVA DE LÁTEX, descartável, natural com amido, caixa contendo 100
unidades, tamanhos P, M e G. (123454)
109,000 UNID BALDE PLÁSTICO 12 L, reforçado, preto, com alça de alumínio e
marcação de escala em litros. (123457)
1000,000 UNID SABONETE LIQ. GLICERINADO INFANTIL, aspecto líquido físico perolado,
acidez neutro-PH. Dermatologicamente testado e hipoalergênico.
Oftalmologicamente testado, não irita os olhos. Validade minima de
12 meses, a partir da data de entrega, com registro e autorização de
funcionamento emitidos pelo Ministério da Saúde. Embalagem de 200ml.
Registro na Anvisa. (123460)

