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Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Água sanitária a base de hipoclorito de sódio ou cálcio,  com teor de cloro ativo entre 2,0% 
p/p a 2,5% p/p, atendendo as determinações da ANVISA, embalado em tubo plástico c/ 
1.000 ml. Indispensável apresentar catálogo ou rótulo do produto para análise.

7.000,00 _______________ _____________Litros

2 Água sanitária a base de hipoclorito de sódio ou cálcio,  com teor de cloro ativo entre 2,0% 
p/p a 2,5% p/p, atendendo as determinações da ANVISA, embalado em tubo plástico c/ 
2.000 ml. Indispensável apresentar catálogo ou rótulo do produto para análise.

2.000,00 _______________ _____________Frasco

3 Álcool etílico em gel, 70 graus INPM, antiséptico  para mãos. O produto deve conter 
hidratantes, emolientes e desnaturantes (substâncias identificadas de sabor ou odor 
repugnante a fim de impedir seu uso em bebidas, alimentos e produtos farmacêuticos) e 
não possuir efeito toxicológico que possa causar agravo à saúde, tudo especificado na 
embalagem. O produto deverá ser apresentado em embalagens de 500ml e deve atender na 
íntegra as normas da ANVISA. Produto deve possuir o devido registro na ANVISA. Validade 
mínima 12 meses. Enviar amostra, pode ser embalagem vazia.

10.000,00 _______________ _____________Tubo

4 Alcool etilico hidratado em gel, 65 graus INPM, frasco plástico com tampa roscável, 
capacidade 500gr. Indispensável conter estas informações na embalagem. Validade mínima 
do produto 12 meses. Cotar preço da embalagem de 500gr.

6.000,00 _______________ _____________Frasco

5 Álcool etílico hidratado,  46 graus INPM, frasco plástico com tampa roscável, capacidade 
1000ml. Indispensável conter estas informações na embalagem. Validade mínima do 
produto 12 meses. Cotar preço do litro.

6.000,00 _______________ _____________Litros

6 Álcool etílico hidratado, 92.8 graus INPM, frasco plástico com tampa roscável, capacidade 
1000ml. Indispensável conter estas informações na embalagem. Validade mínima do 
produto 12 meses. Cotar preço do litro. Material para uso em pesquisa. 

6.000,00 _______________ _____________Frasco

7 Algodão Hidrófilo em Bolas, embalagem c/ 100g, 100% puro algodão. O algodão deverá 
apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou 
quaisquer impurezas, branco, com no mínimo 80% de brancura. Validade mínima 12 
meses.

500,00 _______________ _____________Pacote

8 Algodão hidrófilo em camadas (manta) continuas, em forma de rolo, envolvido em papel 
apropriado em toda a extensão da manta. O algodão deverá apresentar aspecto 
homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer 
impurezas, branco, com no mínimo 80% de brancura, rolo com 500 gramas, uso hospitalar. 
Validade mínima 12 meses.
                  

500,00 _______________ _____________Rolo
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9 Algodão hidrófilo, rolo c/ 50 Gr, embalado em caixa de papelão. Primeira qualidade, uso 
hospitalar. Validade mínima 12 meses. 

500,00 _______________ _____________Rolo

10 Anti-mofo  e anti-traça  p/ guarda-roupas, embalado em cartela de pendurar, tipo cabide, 
caixa c/ 1 sachêt.

4.000,00 _______________ _____________Caixas

11 Anti-traça, para uso em armários/livros/etc, caixa com 1 sachêt de aprox. 20 gr. 6.000,00 _______________ _____________Caixas

12 Atadura de crepe 12cm x 1,8 m, confeccionada em algodão, produzida para uso em 
procedimentos ortopédicos e/ ou outras aplicações que requeiram terapia compressiva, 
isenta de impurezas, dotada de elasticidade longitudinal e transversal, esterilizável a gás 
óxido de etileno, radiação ou vapor. Validade mínima 12 meses.               

1.000,00 _______________ _____________Rolo

13 Bacia plástica redonda, plástico reforçado, c/ pegadores anatômicos, escala de volumes, 
bicos direcionadores para líquidos, diâmetro aprox. 50cm, altura aprox. 18cm. 
Aproximadamente 20L. Apresentar catálogo com especificações do produto ofertado..

600,00 _______________ _____________Unidade

14 Bacia plástica redonda, plástico reforçado, com pegadores anatômicos, diâmetro de 
aproximadamente 28cm, altura aproximada 16cm. Aproximadamente 5L. Apresentar 
catálogo do produto ofertado.

600,00 _______________ _____________Unidade

15 Cabide de metal cromado, modelo tintureiro, uso em roupeiros, com alça para pendurar. 
Comprimento aproximado 40cm.

500,00 _______________ _____________Unidade

16 Cabide de parede  p/ roupas tipo gancho, cromado, com ganchos duplos, embalagem com 
gancho, bucha e parafuso para fixação. Apresentar catalogo.

300,00 _______________ _____________Unidade

17 Caixa organizadora nova onda plus (polionda) tamanho grande, medindo 43cm  x 26cm x 
33cm, cor transparente. 

600,00 _______________ _____________Unidade

18 Caixa organizadora nova onda plus (polionda) tamanho médio, medindo  36cm  x 23cm x 
29cm, cor transparente.

600,00 _______________ _____________Unidade

19 Caixa organizadora nova onda plus (polionda) tamanho pequeno, medindo 34cm  x 19cm x 
25cm, cor transparente.

600,00 _______________ _____________Unidade

20 Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de pressão, capacidade 16,7 litros, cores 
diversas semi-transparente. Marca sugerida: SANREMO.

100,00 _______________ _____________Unidade

21 Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de pressão, capacidade 26,6 litros, cores 
diversas semi-transparente. Marca sugerida: SANREMO.

100,00 _______________ _____________Unidade

22 Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de pressão, capacidade 56,1 litros, cores 
diversas semi-transparente. Marca sugerida: SANREMO.

100,00 _______________ _____________Unidade

23 Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de pressão, capacidade 8,6 litros, cores 
diversas semi-transparente. Marca sugerida: SANREMO.

100,00 _______________ _____________Unidade

24 Cera líquida máximo brilho, cor amarelo p/ sinteko, embalagem c/ 750 ml, para todos os 
tipos de piso, aplicação direta.

500,00 _______________ _____________Frasco
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25 Cera líquida máximo brilho, cor incolor p/ sinteko, embalagem c/ 750 ml, para todos os 
tipos de piso, aplicação direta.

500,00 _______________ _____________Frasco

26 Cera líquida máximo brilho, cor vermelho, embalagem c/ 750 ml, para todos os tipos de 
piso, aplicação direta.

500,00 _______________ _____________Frasco

27 Cera líquida máximo brilho, incolor, embalagem c/ 750 ml, para todos os tipos de piso, 
aplicação direta.

500,00 _______________ _____________Frasco

28 Cesto plástico para papéis, tipo "telado", tamanho mínimo 25cm altura, diâmetro inferior 
17.5cm e superior 24cm.
                      

1.000,00 _______________ _____________Unidade

29 Coletor para copos descartáveis de água e café, constituido de dois tubos com diâmetros 
diferentes próprios copos de água e café, base plástica resistente e estável, produzido em 
pvc, cor branca, capacidade 300 copos, medidas aproximadas: altura 75cm, base 19,5cm, 
diâmetro do tubo para copo de café 5,5cm, diâmetro do tubo para copo de água 8,5cm.

300,00 _______________ _____________Unidade

30 Colher plástica para sobremesa, cristal, pacote  c/10 unidades. Cotar o preço do pacote. 500,00 _______________ _____________Pacote

31 COPO ECOLÓGICO, originário de matéria-prima ecologicamente correta. Copo de papel, 
para bebidas quentes e frias, cor branca, com revestimento anti-umidade de bioplástico, 
sem tampa, compostável, biodegradável, com capacidade para 330 ml. O copo deverá ser 
confeccionado em papel proveniente de madeira de reflorestamento. O processo de 
branqueamento do papel deverá ser livre de cloro elementar (ECF) ou totalmente livre de 
cloro (TCF). O produto deverá ser leve e resistente. Embalado em pacote com 50 unidades. 
Apresentar catálogo para análise técnica.

1.000,00 _______________ _____________Pacote

32 COPO ECOLÓGICO, originário de matéria-prima ecologicamente correta. Copo de papel, 
para bebidas quentes e frias, cor branca, com revestimento anti-umidade de bioplástico, 
sem tampa, compostável, biodegradável, com capacidade para 200 ml. O copo deverá ser 
confeccionado em papel proveniente de madeira de reflorestamento. O processo de 
branqueamento do papel deverá ser livre de cloro elementar (ECF) ou totalmente livre de 
cloro (TCF). O produto deverá ser leve e resistente. Embalado em pacote com 50 unidades. 
Apresentar catálogo para análise técnica.

3.000,00 _______________ _____________Embalagem

33 COPO ECOLÓGICO, originário de matéria-prima ecologicamente correta. Copo de papel, 
para bebidas quentes e frias, cor branca, com revestimento anti-umidade de bioplástico, 
sem tampa, compostável, biodegradável, com capacidade para 90 ml. O copo deverá ser 
confeccionado em papel proveniente de madeira de reflorestamento. O processo de 
branqueamento do papel deverá ser livre de cloro elementar (ECF) ou totalmente livre de 
cloro (TCF). O produto deverá ser leve e resistente. Embalado em pacote com 50 unidades. 
Apresentar catálogo para análise técnica.

1.000,00 _______________ _____________Embalagem

34 Copo em plástico transparente para refresco, cores diversas, capacidade para 300 ml. 
Apresentar amostra. Embalagem individual.

3.000,00 _______________ _____________Unidade
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35 Copo plástico descartável p/ água, 200 ml, cartela c/100 unid. Cotar preço da cartela com 
100 copos. O produto deverá estar de acordo com a NBR 14865. 

10.000,00 _______________ _____________Cartela

36 Copo plástico descartável p/ cafezinho 50 ml, cartela c/ 100 unid. Cotar preço da cartela 
com 100 copos.  O produto deverá estar de acordo com a NBR 14865.

4.000,00 _______________ _____________Cartela

37 Copo plástico descartável p/ festa, CRISTAL, reforçado, 300 ml, cartela c/ 50 unidades. 
Cotar preço da cartela com 50 copos. O produto deverá estar de acordo com a NBR 14865.

1.000,00 _______________ _____________Cartela

38 COPOS DESCARTÁVEIS ECOLÓGICOS, BIODEGRADÁVEIS, MATERIAL BIOPLÁSTICO 
ELABORADO APARTIR DE AMIDO DE MILHO, CAPACIDADE 180 ML,  CARTELA C/50 
UNID. MARCA SUGERIDA "EECOO". APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE 
TÉCNICA.

3.000,00 _______________ _____________Pacote

39 Desinfetante sanitário líquido, aroma Pinho, anti-bactericida, germicida (INFORMAÇÕES 
DEVEM CONSTAR  NO ROTULO), primeira qualidade, embalagem plástica c/ 500 ml. 
INDISPENSÁVEL apresentar catálogo ou rótulo para análise técnica. MARCA(S) 
APROVADA(S): Pinho Sol.

4.000,00 _______________ _____________Tubo

40 Desodorizador e neutralizador de odores ambientes, em spray, sem CFC, com extratos 
botânicos naturais, aroma Anti-Tabaco,  tubo com 360 ml, primeira qualidade. Apresentar 
catálogo.

                

1.000,00 _______________ _____________Tubo

41 Desodorizador e neutralizador de odores ambientes, em spray, sem CFC, com extratos 
botânicos naturais, aroma cascatas e/ou marine,  tubo com 360 ml, primeira qualidade. 
Apresentar catalogo.

2.000,00 _______________ _____________Tubo

42 Desodorizador em tabletes para uso em bacia sanitária, com suporte para pendurar na 
borda, aromas diversos.                    

5.000,00 _______________ _____________Unidade

43 Detergente para lavagem manual de louças, concentrado, líquido, tubo plástico 
transparente c/ 1.000 ml, aroma neutro/natural, c/ especificação de suavizante p/ mãos e 
anti-bactericida, contendo tensoativo biodegradável (INFORMAÇÕES DEVEM CONSTAR 
NO ROTULO DO PRODUTO), c/ tampa dosadora composta por 1 pino central fixo e tampa 
móvel com encaixe no pino fixo. INDISPENSÁVEL apresentar catálogo ou rótulo do produto 
para análise técnica. MARCA(S) APROVADA(S): Limpol, Fontana e Minuano.

3.000,00 _______________ _____________Frasco

44 Detergente para lavagem manual de louças, concentrado, líquido, tubo plástico 
transparente c/ 500ml, aroma neutro/natural, c/ especificação de suavizante p/ mãos e anti-
bactericida, contendo tensoativo biodegradável (INFORMAÇÕES DEVEM CONSTAR NO 
ROTULO DO PRODUTO), c/ tampa dosadora composta por 1 pino central fixo e tampa 
móvel com encaixe no pino fixo. INDISPENSÁVEL apresentar catálogo ou rótulo do produto 
para análise técnica. MARCA(S) APROVADA(S): Limpol, Fontana e Minuano.

9.000,00 _______________ _____________Unidade

45 Dispenser (Suporte) de parede, em acrílico fumê transparente (para possibilitar a 300,00 _______________ _____________Unidade
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visualização de seu conteúdo) , p/ papel toalha intercalada, Suporte para papel toalha de 2 
ou 3 dobras em acrílico. Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas: 29cm (altura) 
x 25cm (largura) x 12cm (profundidade). Apresentar catálogo.

46 Dispenser de parede para sabonete líquido ou álcool gel, completo, incluindo reservatório, 
leve e compacta, fabricada em termoplástico de alta resistência e que comporta tanto refis 
como reservatórios para sabonetes, detergentes, limpadores, álcool gel e e etc.  Fabricado 
em termoplástico de alta resistência; com parafusos e buchas (incluídos); Sistema com 
trava e chave de segurança; Utiliza refis de 800ml e reservatórios de 800ml até 1,5 Lt; 
Design moderno e compacto. Apresentar catálogo.

600,00 _______________ _____________Unidade

47 Dispenser p/ copo descartável água 180 ml ou 200ml, em acrílico transparente ou fumê, 
com kit de buchas e parafusos para fixação. Frente injetada em plástico ABS cristal. 
Medidas: 7,5cm (diâmetro) x 42,5cm (altura). Apresentar catálogo.

300,00 _______________ _____________Unidade

48 Ducha elétrica, 5.500W, Modelo Maxi Ducha, mínimo três temperaturas, 220v, embalagem 
com acessórios (mangueira, chuveirinho, buchas com parafusos para fixação). Deve ter 
certificação INMETRO/PROCEL. Embalado individualmente. Apresentar catalogo.

500,00 _______________ _____________Unidade

49 Esparadrapo em rolo,impermeável, tamanho 10cm X 4.5m, primeira qualidade, uso 
hospitalar, embalado individualmente. Validade mínima 12 meses.

200,00 _______________ _____________Unidade

50 Esponja dupla-face para lavagem manual de louças, com especificação de antibactérias na 
embalagem, uma face abrasiva cor verde produzida com material não resinado, e a outra 
macia, cor amarela, tamanho 110x75x20mm. INDISPENSÁVEL enviar amostra do produto 
ofertado. MARCA(S) APROVADA(S): 3M.                          

6.000,00 _______________ _____________Unidade

51 Faqueiro em aço inox, 24 peças, com cabo em PVC rígido colorido, embalagem plástica 
tipo tubo com tampa rosqueável, marca sugerida Tramontina. Apresentar catálogo do 
produto ofertado.

50,00 _______________ _____________Conjunto

52 Formicida em pó, tendo como substância ativa o Deltamethrin, embalagem plástica com 1 
kg. Indispensável apresentar catálogo ou rótulo com especificações técnicas do produto 
ofertado.

100,00 _______________ _____________Embalagem

53 Formicida granulado (isca p/ formigas), tendo como elemento ativo a Sulfaramida, pacote 
com 500 gramas. Indispensável apresentar catálogo ou rótulo com especificações técnicas 
do produto ofertado.

200,00 _______________ _____________Embalagem

54 Garrafa térmica 1,8 litros, corpo em aço inox, ampola de vidro, acionamento por pressão, 
sistema corta pingo, conserva líquidos quentes e frios, com alça.

200,00 _______________ _____________Unidade

55 Garrafa térmica 12 litros com tripé, termoplástico quente/frio, c/ tripé retráteis, dimensões: 
Altura: 45 cm x Largura: 30 cm x Profundidade: 30 cm, peso: 2,8 kg. Marca sugerida: 
Invicta/Termolar.

20,00 _______________ _____________Unidade
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56 Garrafa térmica 8 litros, termoplástico quente/frio, cores diversas. Marca sugerida: 
Invicta/Termolar.

50,00 _______________ _____________Unidade

57 Garrafa térmica em termoplástico resistente, tampa roscável c/ bico móvel tipo chimarrita, 
c/ copo auxiliar, capacidade mínima 1000ml. MARCA(S) APROVADA(S): Termolar .

500,00 _______________ _____________Unidade

58 Guardanapo de papel, em papel gofrado, branco alvíssimo, alto poder de absorção, folha 
simples, tamanho aproximado de  22 x 22 cm,  pacote com 50 folhas. Enviar amostra (1 
pacote).

1.000,00 _______________ _____________Pacote

59 Guardanapo de papel, em papel gofrado, branco alvíssimo, alto poder de absorção, folha 
simples, tamanho aproximado de 32 x 33 cm,  pacote com 50 folhas. Enviar amostra (1 
pacote).

10.000,00 _______________ _____________Pacote

60 Inseticida a base de Deltamethrina, liquido, embalado em vidros com 30 ml, concentração 
de 25g/1000ml. Indispensável apresentar catálogo ou rótulo com especificações técnicas 
do produto ofertado.

1.000,00 _______________ _____________Unidade

61 Inseticida isca mata baratas, embalagem c/ 6 unidades de 2,6 gramas cada, ação 
prolongada por 3 meses. Marca aprovada: Baygon.

200,00 _______________ _____________Caixas

62 Inseticida spray uso doméstico, multi-uso, sem cheiro, com d-Limonemo, d-Aletrina 0,1%, 
Permetrina 0,1%, Solvente e Propelente, tubo metálico com 300 ml, tampa c/ trava 
especial (open/close). Anexar catálogo com especificações do produto ofertado.

1.000,00 _______________ _____________Tubo

63 Inseticida líquido para tratamento preventivo e curativo da madeira seca, eficaz contra 
cupins e outras pragas da madeira seca, INCOLOR, lata 900 ML. Validade mínima de 12 
(doze) meses a contar da data de fabricação. MARCA(S) APROVADA(S): JIMO.

600,00 _______________ _____________Unidade

64 Jogo de copos de vidro com 8 peças, capacidade aproximada 342 ml, embalagem de  
papelão original do fabricante, marca sugerida Nadir, anexar catálogo. 

300,00 _______________ _____________Conjunto

65 Lençol hospitalar, fabricado em papel  descartável 28 gr, rolo 70cm x 50m, 100% celulose, 
qualidade premium, cor branco, macio e absorvente, embalado individualmente em filme 
plástico.

1.000,00 _______________ _____________Rolo

66 Limpa vidros com álcool, tubo com 500 ml. MARCA(S) APROVADA(S): VEJA, MINUANO, 
 UAU

1.000,00 _______________ _____________Frasco

67 Limpa vidro cristal com gatilho e pulverizador Reckitt, embalagem c/ 500 ml. MARCA(S) 
APROVADA(S): VEJA, MINUANO, UAU

1.000,00 _______________ _____________Frasco

68 Limpador e bactericida para bacia sanitária para remoção de manchas e eliminação de 
germes e bactérias, embalagem de 500ml com bico direcional para aplicação sob a borda 
do vaso sanitário. Apresentar rotulo do produto. MARCA SUGERIDA HARPIC POWER 
PLUS. Apresentar catalogo.

2.000,00 _______________ _____________Unidade



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

69 LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCULANTE E ALÇAS LATERAIS, CAPACIDADE 28 
LITROS, COR PRETA.

500,00 _______________ _____________Unidade

70 LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E ACIONAMENTO POR PEDAL, CAPACIDADE 15L, 
COR PRETA.

500,00 _______________ _____________Unidade

71 LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA REDONDA, CAPACIDADE 30 LITROS, COR PRETO OU 
CINZA..

500,00 _______________ _____________Unidade

72 LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA REDONDA, CAPACIDADE 50 LITROS, COR PRETO OU 
CINZA.

500,00 _______________ _____________Unidade

73 Lixeira plástica para pia, com tampa, capacidade minima de 5 litros, produzida em plástico 
de alta resistência, na cor branca. 

200,00 _______________ _____________Unidade

74 Lona preta padrão agricultor, 200 micras, com 6 metros de largura. Cotar preço do METRO 
LINEAR.

5.000,00 _______________ _____________Metro

75 LONA EM POLIETILENO DE ALTA E BAIXA DENSIDADE COM ADITIVO QUE PROTEGE 
CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA. NA COR LARANJA OU AZUL,  MED. 6 X 4M, C/ 
FUROS NAS 4 EXTREMIDADES REFORÇADOS C/ ANEL METÁLICO PARA AMARRAS. 
MÍNIMO 200 MICRAS.

100,00 _______________ _____________Unidade

76 Lustra-móveis com odor lavanda, embalagem com aproximadamente 200 ml. 600,00 _______________ _____________Tubo

77 Luva  de  latéx  para    procedimento, levemente  talcada, antialérgica,  não estéril, 
ambidestra, validade minima 4 anos, tamanho  extra-pequeno,  em caixa c/ 100 luvas. 
Cotar preço da caixa com 100 luvas.

2.000,00 _______________ _____________Caixas

78 Luva  de  latéx  para    procedimento, levemente  talcada, antialérgica,  não estéril, 
ambidestra, validade mínima 4 anos, tamanho  médio,  em  caixa  c/  100  luvas. Cotar 
preço da caixa com 100 luvas.

2.000,00 _______________ _____________Caixas

79 Luva  de  latéx  para    procedimento, levemente  talcada, antialérgica,  não estéril, 
ambidestra, validade minima 4 anos, tamanho  pequeno,  em caixa c/ 100 luvas. Cotar 
preço da caixa com 100 luvas.

2.000,00 _______________ _____________Caixas

80 Luva  de  látex  para  procedimentos,  levemente talcada, antialergica,  não  estéril,    
ambidestra,  validade  minima  de 4 anos, tamanho grande, em caixa  c/ 100 luvas. Cotar 
preço da caixa com 100 luvas.

2.000,00 _______________ _____________Caixas

81 Luva de látex, leve, forrada, cor azul ou verde, sistema anti-derrapante, dispensa uso de 
talco, tamanho grande, embalagem plástica transparente contendo um (1) par. Anexar 
amostra do produto ofertado.                                 

2.000,00 _______________ _____________Par

82 Luva de látex, leve, forrada, cor azul ou verde, sistema anti-derrapante, dispensa uso de 
talco, tamanho médio, embalagem plástica transparente contendo um (1) par. Anexar 
amostra do produto ofertado.                                 

2.000,00 _______________ _____________Par
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83 Máscara descartável a base de carbografite, para proteção contra poeiras, com sistema de 
fixação nasal em alumínio e elástico p/ fixação craniana.
                 

2.000,00 _______________ _____________Unidade

84 Mexedor para Café em plástico. Linha acrílico, pacote c/100 unidades. 1.000,00 _______________ _____________Pacote

85 Naftalina em bolas, embalagem com 50g. 1.000,00 _______________ _____________Saco

86 PÁ PARA LIXO C/ CABO LONGO ROSQUEÁVEL, COM EXTREMIDADE DE COLETA EM  
BORRACHA FLEXÍVEL.

300,00 _______________ _____________Unidade

87 Pano de limpeza multi-uso tipo perfex, anti-bactérias, embalagem com 5 unidades, cores 
variadas.

2.000,00 _______________ _____________Pacote

88 Pano de prato em algodão, colorido, com estampas motivos (desenhos) frutas, tamanho 53 
 x 76cm

                                 

5.000,00 _______________ _____________Unidade

89 Papel higiênico branco alvíssimo, qualidade extra, ultra-macio, folha dupla picotada, sem 
perfume, com desenhos gofrados no papel de maneira a não permitir a separação entre a 
primeira e a segunda folha, embalado em pacotes com 4 rolos de 10cm x 30m. Cotar preço 
do ROLO. Indispensável enviar amostra (pacote para quatro rolos com no mínimo um rolo) 
do produto ofertado.

150.000,00 _______________ _____________Rolo

90 Papel higiênico branco, qualidade extra, ultra-macio, folha simples, sem perfume, 10 cm de 
largura, embalado em fardos com 8 rolos de 300 metros (rolão). Indispensável enviar 
amostra (pacote com pelo menos, um rolão) do produto ofertado. Cotar preço do rolo.

90.000,00 _______________ _____________Rolo

91 Papel higiênico extra branco, qualidade extra -macio, folha simples, picotado e gofrado, 
sem perfume, 100% fibras celulósicas, embalado em pacotes c/ 16 rolos med. 10 cm x 30 
metros. cotar o preço do pacote. Marcas aprovadas: Dualette, Scott, Neve, Personal, 
Softys, Duetto, outras marcas enviar amostras.

2.500,00 _______________ _____________Fardo

92 Pasta Limpadora Multiuso LIMP TEK , pote c/500g , produto para a limpeza em geral. 
Pasta macia usada no escritório, no lar, em veículos, geladeiras, fogões, vidros, azulejos, 
mármores, estofados, fórmicas, pias, portas pintadas, paredes a óleo, massa corrida, 
látex, carpetes, vulcapiso e etc. Apresentar catálogo.

200,00 _______________ _____________Frasco

93 Porta vassouras (suporte de parede) p/ organização de espaço, medidas: (LxAxP): 43 x 13 
x 5 cm, fabricado em metal c/ pintura epóxi anti-ferrugem, acompanha parafusos e buchas 
para fixação.

50,00 _______________ _____________Unidade

94 PRATO PLÁSTICO PARA VASO DE PLANTAS Nº 6, COR PRETO, REDONDO. 1.000,00 _______________ _____________Unidade

95 Pratos plásticos descartáveis p/ sobremesa, tamanho pequeno medindo 15 cm de 
diâmetro, pacote c/ 10 unidades, linha branca.

1.000,00 _______________ _____________Pacote

96 Querosene embalada em lata com aproxidamente 900 ml. 1.000,00 _______________ _____________Embalagem
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97 Rodo de borracha, tamanho médio, base de sustentação da borracha em alumínio, com 
cabo tipo roscável, em madeira. 

600,00 _______________ _____________Unidade

98 Sabão em barra, cor azul, especial para lavagem manual de louças, embalado em pacote 
com 5 barras de 200 gr cada. Cotar preço da barra de 200 gr.

1.000,00 _______________ _____________Barra

99 Sabão em pó para lavagem no tanque e na máquina, com enzimas ativas, microcápsulas 
de perfume e condiconadores de fibras (amaciante), embalado em caixa de papelão com 
1.000 gramas. As características solicitadas devem estar explicitadas na embalagem. 
Validade mínima 12 meses. Marcas Aprovadas: OMO, ARIEL, BRILHANTE, MINERVA. 
Outras marcas indispensável enviar amostra.

1.500,00 _______________ _____________Caixas

100 Sabão em pó para lavagem no tanque e na máquina, com enzimas ativas, microcápsulas 
de perfume e condicionadores de fibras (amaciante), embalado em caixa de papelão com 
500 gramas. As características solicitadas devem estar explicitadas na embalagem. 
Validade mínima do produto: 12 meses. Na embalagem do produto deverá constar a data 
de fabricação, a data de validade do lote de fabricação e o numero do lote de fabricação. O 
produto deverá ser entregue em caixas. Marcas Aprovadas: OMO, ARIEL, BRILHANTE, 
MINERVA. Outras marcas indispensável enviar amostra.

1.000,00 _______________ _____________Caixas

101 Sabão tipo mecânico, em barra, barra com aproximadamente 100 gramas. 1.000,00 _______________ _____________Barra

102 Sabonete líquido para mãos, antiséptico, contendo tensoativos aniônicos e não iônicos, 
sequestrante, perfume, corante e preservante, testado dermatologicamente. Cotar preço do 
litro. O produto deverá ser entregue em embalagens de 1 litro. Validade mínima do produto: 
12 meses. Enviar amostra.
                               

5.000,00 _______________ _____________Litros

103 Saco biodegradável para lixo, 30 litros, embalagem com 50 sacos. Apresentar catálogo. 2.000,00 _______________ _____________Pacote

104 Saco biodegradável para lixo, 100 litros, embalagem com 10 sacos. Apresentar catálogo. 2.000,00 _______________ _____________Pacote

105 Saco para lixo, em polietileno de média densidade, espessura mínima 80 microns, na cor 
azul ou amarelo, capacidade 100 litros, embalado em bobinas com 25 unidades. Cotar 
preço da bobina. Indispensável enviar amostra com embalagem original do produto.

1.000,00 _______________ _____________Embalagem

106 Saco para lixo, em polietileno de média densidade, espessura mínima 80 microns, na cor 
azul ou amarelo, capacidade 30 litros, embalado em bobinas com 50 unidades. Cotar preço 
da bobina. Indispensável enviar amostra com embalagem original do produto.

1.000,00 _______________ _____________Embalagem

107 Saco para lixo, em polietileno de média densidade, espessura mínima 80 microns, na cor 
azul ou amarelo, capacidade 50 litros, embalado em bobinas com 50 unidades. Cotar preço 
da bobina. Indispensável enviar amostra com embalagem original do produto.

1.000,00 _______________ _____________Embalagem

108 Saco plástico transparente p/ embalagens, capacidade 5 kg, rolo com 1.000 unidades. 
Cotar preço do rolo com 1.000 unidades.

200,00 _______________ _____________Rolo

109 Saco plástico transparente p/ embalagens, capacidade 9 litros, bobina picotada c/ 500 300,00 _______________ _____________Rolo
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unidades, medindo 40cm x 50cm. Cotar o preço da bobina.

110 Saponáceo em pó, composição por detergentes abrasivos e agentes de perfume, perfume 
limão, embalagem com 300 gr.

1.000,00 _______________ _____________Tubo

111 Soda cáustica pura, embalada em saco ou caixa c/1 Kg. 200,00 _______________ _____________Unidade

112 Suporte para rolo de papel higiênico de 300 a 400 metros em plástico ABS. Possui 
fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. Cores: Branco com fundo cinza; Medidas: 27,5cm (altura) x 
27cm (largura) x 12cm (profundidade).

500,00 _______________ _____________Unidade

113 Toalha de papel crepado, intercalado, tam. 22,5 x 26 cm, dobrado em 3 dobras, c/ 4 faces, 
na cor creme natural, maço com 125 folhas, embalado em fardos com 10 maços.  Cotar 
preço do maço. Enviar amostra.

40.000,00 _______________ _____________Pacote

114 PAPEL TOALHA  PARA ODONTOLOGIA 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, C/ 
GRAMATURA DE 23 GM² (C/ VARIAÇÃO DE 5%), GOFRADO, C/ RESISTÊNCIA A 
UMIDADE, NA COR BRANCO, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS DA FOLHA 21,5 X 22 
CM, COM DUAS DOBRAS, C/ ALTO PODER DE ABSORÇÃO (DUAS FOLHAS POR 
VEZ), MAÇO OU PACOTE C/ 200 FOLHAS INTERCALADAS, EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO TOITALMENTE FECHADO (NOS 4 LADOS), PARA 
EVITAR UMIDADE E SUJEIRAS. ENVIAR AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO. COTAR 
PREÇO DO MAÇO/PACOTE COM 200 FOLHAS.

25.000,00 _______________ _____________Pacote

115 Toalha de papel, cor branco alvíssimo, folha dupla, picotada, gofrada, alto poder de 
absorção, ultra-resistente, embalada em pacote com 2 rolos com 60 toalhas, cada toalha 
com 22cm x 20cm, primeira qualidade, fabricação 100% em fibras naturais, material não 
reciclado. Cotar preço do pacote. Enviar amostra (1 pacote c/ 2 rolos) do produto ofertado.

25.000,00 _______________ _____________Pacote

116 Toalha de rosto, tecido 100% em algodão, 460g/m2, com bordado aplicado na barra 
aveludada, tamanho mínimo 80 x 50cm, felpuda, cores diversas, primeira qualidade, enviar 
amostra do produto ofertado. MARCA(S) APROVADA(S): TEKA.

1.000,00 _______________ _____________Unidade

117 TOUCA C/ ELÁSTICO, DESCARTÁVEL SANFONADA, FABRICADA EM TNT, USO EM 
COZINHA, CX. C/100 UN.

500,00 _______________ _____________Caixas

118 Varal sanfonado pintura epóxi 93cm, tubo e arame de aço pintado em tinta epóxi a pó, c/ 
ponteiras de polietileno. Medindo C x L x A: 0,95 x 0,42 x 0,16 m, peso 1,430 Kg. 
Capacidade mínima 5kg. Acompanha kit com parafusos e buchas.

20,00 _______________ _____________Unidade

119 VASO REDONDO PARA PLANTAS, PRETO, CAP. 7,5 LITROS. 1.000,00 _______________ _____________Unidade

120 VASO REDONDO PARA PLANTAS, PRETO, CAP. 1,4 LITROS. 1.000,00 _______________ _____________Unidade

121 VASO REDONDO PARA PLANTAS, PRETO, CAP. 5 LITROS. 1.000,00 _______________ _____________Unidade

122 VASO DE PLÁSTICO MOLE, COR PRETO, CAPACIDADE 3 LITROS. PARA PRODUÇÃO 
DE MUDAS, MATERIAL PLÁSTICO FINO P/ FACILITAR O PLANTIO.

3.000,00 _______________ _____________Unidade
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123 Vassoura de nylon, com cabo de madeira revestido em plástico, roscável, suporte p/ 
pendurar, cerdas longas com pontas plumadas, comprimento mínimo das cerdas 11cm, 
cores diversas. Dimensões mínimas sem o cabo: 31cm x 19cm x 6cm. Marcas aprovadas: 
CONDOR, BETTANIN. Outras marcas enviar amostra.

1.000,00 _______________ _____________Unidade

124 Vassoura de palha, com cabo em madeira, amarração mínima 5 fios, fabricação artesanal, 
primeira qualidade.

500,00 _______________ _____________Unidade

125 Caixa plástica fechada (não vazada), sem tampa, capacidade de 50 litros, em plástico de 
alta resistência, com alça de apoio vazada, empilhável, para  acondicionamento e 
transporte de materiais diversos. Medida 31 x 36,5 x 56,5 (AxLxC). Apresentar catálogo 
com as especificações técnicas do produto ofertado.

100,00 _______________ _____________Unidade

126 Agua oxigenada 10 Vol., embalagem com 1000ml, primeira qualidade, uso hospitalar. 
Validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega do produto.                              
    

600,00 _______________ _____________Litros

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


