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 NOTA EXPLICATIVA N° 01 AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

  

 

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2017   

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2017  

Processo Administrativo nº. 05/2017 

Protocolo nº 108/2017, de 11/05/2017 

Tipo: Menor Preço Por item 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material de Limpeza e Gêneros Alimentícios. 

 

A Faculdade de Direito de Franca, inscrita no CNPJ nº 54157748/0001-21, mediante seu Diretor, visando orientar os licitantes sobre o certame, torna 

pública a Planilha de Preço de Referência, a qual contém o preço médio da pesquisa de mercado, referente à tabela contida no Termo de Referência (Anexo 1) 

do Edital:
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ITEM 
FORMA DE 

DISPUTA 

UNIDADE DE 

FORNECIMENTO 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 
DESCRITIVO 

VALOR 

REFERÊNCIA 

UNITÁRIO 

VALOR 

REFERÊNCIA 

TOTAL 

1 AMPLA FRASCO 5L 7 

ACABAMENTO ACRILÍCO ALTO-BRILHO:  material de acabamento conhecido como“ultra 

high speed”, indicado para prover um revestimento super brilhante ao piso, com elevada dureza e 

alta resistência ao tráfego intenso pesado, composição: resinas acrílicas metalizadas, copolímeros 

polientilênicos e polipropilênicos, plastificantes, tributoxietil fosfato, coalescentes, agente 

nivelador, agente espalhante, conservante e veículo qsp. Acondicionado em embalagem plástica de 

05 litros. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo 

de 12 meses a partir da entrega.  R$142,71 R$998,97 

2 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 3 

ACABAMENTO ACRILÍCO ALTO-BRILHO:  material de acabamento conhecido como“ultra 

high speed”, indicado para prover um revestimento super brilhante ao piso, com elevada dureza e 

alta resistência ao tráfego intenso pesado, composição: resinas acrílicas metalizadas, copolímeros 

polientilênicos e polipropilênicos, plastificantes, tributoxietil fosfato, coalescentes, agente 

nivelador, agente espalhante, conservante e veículo qsp. Acondicionado em embalagem plástica de 

05 litros. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo 

de 12 meses a partir da entrega. R$142,71 R$428,13 

3 AMPLA 
CAIXA C/ 240 

PALITOS 
7 

ACENDEDOR TIPO FÓSFORO DE MADEIRA: material de Madeira; Composto de Vegetal e 

Minerio; Apresentado Na Forma de Palito; Com Ponta de Polvora; Caixa Com 240 Palitos; de 

Tamanho Longo; Com Certificacao Compulsoria Inmetro;  R$4,10 R$28,70 

4 MEI/ME/EPP 
CAIXA C/ 240 

PALITOS 
3 

ACENDEDOR TIPO FÓSFORO DE MADEIRA: material de Madeira; Composto de Vegetal e 

Minerio; Apresentado Na Forma de Palito; Com Ponta de Polvora; Caixa Com 240 Palitos; de 

Tamanho Longo; Com Certificacao Compulsoria Inmetro;  R$4,10 R$12,30 
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5 AMPLA POTE 400G 180 

ACHOCOLATADO EM PÓ I: composto de açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais 

(carbonato de cálcio e pirofosfato férrico), vitaminas (acetato de retinila, mononitrato de tiamina, 

riboflavina, nicotinamida, cloridrato de piridoxina, cianocobalamina, pantotenato de cálcio e D-

biotina), emulsificante lecitina de soja, aromatizantes e antioxidante ácido ascórbico. Validade: 

mínimo de 12 meses a partir da entrega. R$7,96 R$1.432,80 

6 MEI/ME/EPP POTE 400G 60 

ACHOCOLATADO EM PÓ I: composto de açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais 

(carbonato de cálcio e pirofosfato férrico), vitaminas (acetato de retinila, mononitrato de tiamina, 

riboflavina, nicotinamida, cloridrato de piridoxina, cianocobalamina, pantotenato de cálcio e D-

biotina), emulsificante lecitina de soja, aromatizantes e antioxidante ácido ascórbico. Validade: 

mínimo de 12 meses a partir da entrega. R$7,96 R$477,60 

7 AMPLA POTE 400G 250 

ACHOCOLATADO EM PÓ II:  composto de açucar, cacau, extrato de malte de cefada, sal, 

complexo vitamínico (C, B3, B2, B6,B1, A, D e maltodextrina), leite desnatado em pó, soro de 

leite em pó, aromatizante emulsificante lecitina de soja. Alérgicos: contém derivados de soja, 

derivados de cevada, e derivados de leite e glutén. Validade: mínimo de 12 meses a partir da 

entrega. R$8,03 R$2.006,67 

8 MEI/ME/EPP POTE 400G 90 

ACHOCOLATADO EM PÓ II:  composto de açucar, cacau, extrato de malte de cefada, sal, 

complexo vitamínico (C, B3, B2, B6,B1, A, D e maltodextrina), leite desnatado em pó, soro de 

leite em pó, aromatizante emulsificante lecitina de soja. Alérgicos: contém derivados de soja, 

derivados de cevada, e derivados de leite e glutén. Validade: mínimo de 12 meses a partir da 

entrega. R$8,03 R$722,40 

9 AMPLA SACO 5KG 127 

AÇUCAR CRISTAL: obtido a partir do caldo da cana de acucar; com aspecto, cor e odor 

caracteristicos e sabor doce; nao podendo apresentar mau estado de conservacao, alta umidade, 

presenca de insetos ou detritos e odor estranho; embalagem primaria plastica atoxica devidamente 

lacrada; com validade minima de 12 meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de 

acordo com a resolucao rdc 271/05, RDC 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03 e alteracoes posteriores; 

produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrados pela ANVISA;  R$14,30 R$1.815,68 

10 MEI/ME/EPP SACO 5KG 43 

AÇUCAR CRISTAL: obtido a partir do caldo da cana de acucar; com aspecto, cor e odor 

caracteristicos e sabor doce; nao podendo apresentar mau estado de conservacao, alta umidade, 

presenca de insetos ou detritos e odor estranho; embalagem primaria plastica atoxica devidamente 

lacrada; com validade minima de 12 meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de 

acordo com a resolucao rdc 271/05, RDC 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03 e alteracoes posteriores; 

produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrados pela ANVISA;  R$14,30 R$614,76 
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11 AMPLA 
CAIXA c/ 400 

ENVELOPES  x 5G 
7 

AÇUCAR CRISTAL EM SACHÊ 5g: obtido a partir do caldo da cana de acucar; com aspecto, 

cor e odor caracteristicos e sabor doce; nao podendo apresentar mau estado de conservacao, alta 

umidade, presenca de insetos ou detritos e odor estranho; embalagem primaria plastica atoxica 

devidamente lacrada; com validade minima de 12 meses na data da entrega; e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a resolucao rdc 271/05, RDC 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03 e 

alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos 

administrados pela ANVISA;  R$25,00 R$175,00 

12 MEI/ME/EPP 
CAIXA c/ 400 

ENVELOPES  x 5G 
3 

AÇUCAR CRISTAL EM SACHÊ 5g: obtido a partir do caldo da cana de acucar; com aspecto, 

cor e odor caracteristicos e sabor doce; nao podendo apresentar mau estado de conservacao, alta 

umidade, presenca de insetos ou detritos e odor estranho; embalagem primaria plastica atoxica 

devidamente lacrada; com validade minima de 12 meses na data da entrega; e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a resolucao rdc 271/05, RDC 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03 e 

alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos 

administrados pela ANVISA;  R$25,00 R$75,00 

13 AMPLA FRASCO 100ML 9 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO CICLAMATO DE SÓDIO: composto de água, 

sorbitol, edulcorantes, ciclamato de sódio e sacarina sódica. Conservadores: ácido benzóico e 

metilparabeno. Suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, 

rdc 271/05 e alteracoes posteriores. Validade: mínimo de 6 meses a partir da entrega. R$5,63 R$50,67 

14 MEI/ME/EPP FRASCO 100ML 6 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO CICLAMATO DE SÓDIO: composto de água, 

sorbitol, edulcorantes, ciclamato de sódio e sacarina sódica. Conservadores: ácido benzóico e 

metilparabeno. Suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, 

rdc 271/05 e alteracoes posteriores. Validade: mínimo de 6 meses a partir da entrega. R$5,63 R$33,78 

15 AMPLA FRASCO 75ML 9 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE: composto de sucralose, acesulfame de 

potassio, agua, sorbitol, conservante e outros ingredientes permitidos; embalagem primaria frasco 

plastico, atoxico e lacrado. Informação Nutricional porção de 0,2ml (3 gotas): valor energético 0,0 

kcal, carboidrato 0g, gorduras totais 0g, gordura saturada 0g, gorduras trans 0g, fibra alimentar 0g 

e sódia 0g. Suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 

271/05 e alteracoes posteriores. Validade: mínimo de 6 meses a partir da entrega. R$15,23 R$137,10 

16 MEI/ME/EPP FRASCO 75ML 6 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO SUCRALOSE: composto de sucralose, acesulfame de 

potassio, agua, sorbitol, conservante e outros ingredientes permitidos; embalagem primaria frasco 

plastico, atoxico e lacrado. Informação Nutricional porção de 0,2ml (3 gotas): valor energético 0,0 

kcal, carboidrato 0g, gorduras totais 0g, gordura saturada 0g, gorduras trans 0g, fibra alimentar 0g 

e sódia 0g. Suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 

271/05 e alteracoes posteriores. Validade: mínimo de 6 meses a partir da entrega. R$15,23 R$91,40 
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17 AMPLA 
CAIXA c/48 

COPOS 
450 

ÁGUA MINERAL (COPO 200ML): acondicionada em caixa de papelão não violada contendo 48 

copos plásticos de 200 ml lacrados, de boa qualidade, contendo composição química: bicarbonato, 

cálcio, potássio, magnésio, sódio, nitrato, cloreto, sulfato e fluoreto. Apresentar identificação do 

fabricante e registro de análise laboratorial. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega. R$24,95 R$11.227,50 

18 MEI/ME/EPP 
CAIXA c/48 

COPOS 
150 

ÁGUA MINERAL (COPO 200ML): acondicionada em caixa de papelão não violada contendo 48 

copos plásticos de 200 ml lacrados, de boa qualidade, contendo composição química: bicarbonato, 

cálcio, potássio, magnésio, sódio, nitrato, cloreto, sulfato e fluoreto. Apresentar identificação do 

fabricante e registro de análise laboratorial. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega. R$24,95 R$3.742,50 

19 AMPLA 
FARDO C/12 

FRASCOS 
300 

ÁGUA MINERAL (GARRAFA 510ML): acondicionada em fardo não violado contendo 12 

garrafas plásticas de 510 ml lacradas, de boa qualidade, contendo composição química: bicarbonato, 

cálcio, potássio, magnésio, sódio, nitrato, cloreto, sulfato e fluoreto. Apresentar identificação do 

fabricante e registro de análise laboratorial. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega. R$9,55 R$2.864,25 

20 MEI/ME/EPP 
FARDO C/12 

FRASCOS 
100 

ÁGUA MINERAL (GARRAFA 510ML): acondicionada em fardo não violado contendo 12 

garrafas plásticas de 510 ml lacradas, de boa qualidade, contendo composição química: bicarbonato, 

cálcio, potássio, magnésio, sódio, nitrato, cloreto, sulfato e fluoreto. Apresentar identificação do 

fabricante e registro de análise laboratorial. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega. R$9,55 R$954,75 

21 AMPLA FRASCO COM 1L 675 

ÁGUA SANITÁRIA: composto de hipoclorito de sódio, cloreto de sódio e água, com no mínimo 

de 2,0% a 2,5 % de cloro ativo, incolor, lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem 

plástica de 01 litro, opaca, dotada de tampa com lacre, devendo atender a NBR 13390/2006. 

Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 

meses a partir da entrega.  R$3,14 R$2.121,19 

22 MEI/ME/EPP FRASCO COM 1L 225 

ÁGUA SANITÁRIA: composto de hipoclorito de sódio, cloreto de sódio e água, com no mínimo 

de 2,0% a 2,5 % de cloro ativo, incolor, lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem 

plástica de 01 litro, opaca, dotada de tampa com lacre, devendo atender a NBR 13390/2006. 

Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 

meses a partir da entrega.  R$3,14 R$707,06 

23 AMPLA FRASCO 5L 22 

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL: composto de alcool hidratado 70%, embalagem plástica de 05 

litros, para higienizar as mãos, ação bactericida e antisséptica. Apresentar notificação na 

ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.     R$42,54 R$935,79 

24 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 8 

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL: composto de alcool hidratado 70%, embalagem plástica de 05 

litros, para higienizar as mãos, ação bactericida e antisséptica. Apresentar notificação na 

ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.     R$42,54 R$340,29 
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25 AMPLA FRASCO 1L 8 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO: composto alcool em forma líquida, límpido, para uso 

doméstico, com concentração hidroalcoolica de 46º INPM, sem fragrância, deve ser acondicionado 

em embalagem plástica de 1 litro, tampa com lacre, deve atender a NBR 5991/97. Apresentar 

notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir 

da entrega.  R$5,47 R$43,72 

26 MEI/ME/EPP FRASCO 1L 4 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO: composto alcool em forma líquida, límpido, para uso 

doméstico, com concentração hidroalcoolica de 46º INPM, sem fragrância, deve ser acondicionado 

em embalagem plástica de 1 litro, tampa com lacre, deve atender a NBR 5991/97. Apresentar 

notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir 

da entrega.  R$5,47 R$21,86 

27 AMPLA UNIDADE 7 

BALDE PLÁSTICO: para limpeza, reforçado, alça com resistência, corpo em polipropileno, 

cônico, com borda reforçada, alça ergonômica e resistente. Capacidade de volume 15 litros. 

Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas R$12,18 R$85,23 

28 MEI/ME/EPP UNIDADE 3 

BALDE PLÁSTICO: para limpeza, reforçado, alça com resistência, corpo em polipropileno, 

cônico, com borda reforçada, alça ergonômica e resistente. Capacidade de volume 15 litros. 

Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas R$12,18 R$36,53 

29 AMPLA UNIDADE 7 

BALDE PLÁSTICO: para limpeza, reforçado, alça com resistência, corpo em polipropileno, 

cônico, com borda reforçada, alça ergonômica e resistente. Capacidade de volume 20 litros. 

Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas.  R$12,95 R$90,65 

30 MEI/ME/EPP UNIDADE 3 

BALDE PLÁSTICO: para limpeza, reforçado, alça com resistência, corpo em polipropileno, 

cônico, com borda reforçada, alça ergonômica e resistente. Capacidade de volume 20 litros. 

Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas.  R$12,95 R$38,85 

31 AMPLA FRASCO 5L 7 
BASE S.E.A.L SELADORA: composta de resinas acrílicas polietilênicas e polipropilênicas, 

emulsão de carnauba, plastificantes, coalescentes, agente nivelador, conservante e veículo q.s.p R$124,60 R$872,20 

32 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 3 
BASE S.E.A.L SELADORA: composta de resinas acrílicas polietilênicas e polipropilênicas, 

emulsão de carnauba, plastificantes, coalescentes, agente nivelador, conservante e veículo q.s.p R$124,60 R$373,80 

33 AMPLA UNIDADE  7 

PULVERIZADOR BORRIFADOR DE PLÁSTICO: para água e álcool, em plástico, para 

desinfecção de superfícies, capacidade 500 ml. Apresentar identificação do fabricante e registro de 

normas técnicas.  R$8,25 R$57,75 
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34 MEI/ME/EPP UNIDADE  3 

PULVERIZADOR BORRIFADOR DE PLÁSTICO: para água e álcool, em plástico, para 

desinfecção de superfícies, capacidade 500 ml. Apresentar identificação do fabricante e registro de 

normas técnicas.  R$8,25 R$24,75 

35 AMPLA PACOTE 1kg 22 

CAFÉ TORRADO EM GRÃOS:  café tipo superior, torrado em grãos,acondicionado em 

embalagens resistentes e higiênicas de no máximo 01 KG (uma quilograma), com validade de no 

máximo 3 (três) meses a partir da entrega pelo fornecedor, atendendo ainda aos seguintes 

requisitos: aspecto em grãos homogêneos, torrados. Classificação: entre 10 e 15% PVA (grãos 

pretos,verdes e ou ardidos). Tipo de Café: gosto predominante de café arábica,admitindo-se café 

conilon. Ponto de Torra: média, preferencialmente. Nível Mínimo de Qualidade: 6,0 pontos, na 

escala de zero a dez. Pureza do Produto: conter Selo de Pureza ABIC ou Laudo de Avaliação 

Emitido por Órgão Competente.  R$48,53 R$1.067,59 

36 MEI/ME/EPP PACOTE 1kg 8 

CAFÉ TORRADO EM GRÃOS:  café tipo superior, torrado em grãos,acondicionado em 

embalagens resistentes e higiênicas de no máximo 01 KG (uma quilograma), com validade de no 

máximo 3 (três) meses a partir da entrega pelo fornecedor, atendendo ainda aos seguintes 

requisitos: aspecto em grãos homogêneos, torrados. Classificação: entre 10 e 15% PVA (grãos 

pretos,verdes e ou ardidos). Tipo de Café: gosto predominante de café arábica,admitindo-se café 

conilon. Ponto de Torra: média, preferencialmente. Nível Mínimo de Qualidade: 6,0 pontos, na 

escala de zero a dez. Pureza do Produto: conter Selo de Pureza ABIC ou Laudo de Avaliação 

Emitido por Órgão Competente.  R$48,53 R$388,21 

37 AMPLA PACOTE 500G 600 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO:  aspecto homogêneo, sabor predominante de café arábica, 

admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 20% de PVA (grãos pretos, 

verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), pacote de até 

1kg, com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente, constatando 

data de fabricação e validade nos pacotes individuais. R$9,92 R$5.950,00 

38 MEI/ME/EPP PACOTE 500G 200 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO:  aspecto homogêneo, sabor predominante de café arábica, 

admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 20% de PVA (grãos pretos, 

verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), pacote de até 

1kg, com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente, constatando 

data de fabricação e validade nos pacotes individuais. R$9,92 R$1.983,33 

39 AMPLA FRASCO 5L 15 

CERA IMPERMEABILIZANTE:  incolor, para tratamento de pisos, de primeira linha, deve 

apresentar bom rendimento, acondicionada em embalagem plástica de 05 litros. Conservante, 

Agente Nivelador, Solvente, Emulção de Cera de Polietileno, Emulsão de Cera de Polipropileno, 

Polímero Acrílico e Veículo. Rendimento - 60 a 80 m² por litro.Apresentar notificação na 

ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.    R$127,43 R$1.911,38 
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40 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 5 

CERA IMPERMEABILIZANTE:  incolor, para tratamento de pisos, de primeira linha, deve 

apresentar bom rendimento, acondicionada em embalagem plástica de 05 litros. Conservante, 

Agente Nivelador, Solvente, Emulção de Cera de Polietileno, Emulsão de Cera de Polipropileno, 

Polímero Acrílico e Veículo. Rendimento - 60 a 80 m² por litro.Apresentar notificação na 

ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.    R$127,43 R$637,13 

41 AMPLA FRASCO 5L 11 

CERA LÍQUIDA: incolor, de primeira linha, para aplicação em pisos sintéticos em geral, 

composição: resinas acrílicas, tensoativo, plastificante, corante e água, acondicionada em 

embalagem plástica de 05 litros. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do 

fabricante.  Validade de 12 meses à partir da entrega.  R$60,55 R$666,05 

42 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 4 

CERA LÍQUIDA: incolor, de primeira linha, para aplicação em pisos sintéticos em geral, 

composição: resinas acrílicas, tensoativo, plastificante, corante e água, acondicionada em 

embalagem plástica de 05 litros. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do 

fabricante.  Validade de 12 meses à partir da entrega.  R$60,55 R$242,20 

43 AMPLA CX 25 SACHÊS 7 

CHÁ DE CAMOMILA: composto de flores de camomila; isento de sujidades, fragmentos de 

insetos e outros materiais estranhos; embalagem primaria sache individual; embalagem secundaria 

caixa de papel cartão; com validade mínima de 14 meses na data da entrega; e suas condições 

deverão estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC 14/14 e 

alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. 

determinados pela Anvisa;  R$9,02 R$63,16 

44 MEI/ME/EPP CX 25 SACHÊS 3 

CHÁ DE CAMOMILA: composto de flores de camomila; isento de sujidades, fragmentos de 

insetos e outros materiais estranhos; embalagem primaria sache individual; embalagem secundaria 

caixa de papel cartão; com validade mínima de 14 meses na data da entrega; e suas condições 

deverão estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC 14/14 e 

alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. 

determinados pela Anvisa;  R$9,02 R$27,07 

45 AMPLA CX 25 SACHÊS 7 

CHÁ DE ERVA CIDREIRA: composto de folhas e ramos de erva cidreira (melissa officinalis); 

isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais estranhos; embalagem primaria sache 

individual; embalagem secundaria caixa de papel cartao; com validade minima de 14 meses na 

data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 267/05, 

rdc 277/05, rdc 14/14 e alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos 

procedimentos adm. determinados pela Anvisa; R$9,10 R$63,70 

46 MEI/ME/EPP CX 25 SACHÊS 3 
CHÁ DE ERVA CIDREIRA: composto de folhas e ramos de erva cidreira (melissa officinalis); 

isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais estranhos; embalagem primaria sache 

individual; embalagem secundaria caixa de papel cartao; com validade minima de 14 meses na 
R$9,10 R$27,30 
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data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 267/05, 

rdc 277/05, rdc 14/14 e alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos 

procedimentos adm. determinados pela Anvisa; 

47 AMPLA CX 25 SACHÊS 7 

CHÁ DE ERVA DOCE: composto de sementes de erva doce; isento de sujidades, fragmentos de 

insetos e outros materiais estranhos; embalagem primaria sache individual; embalagem secundaria 

caixa de papel cartao; com validade minima de 14 meses na data da entrega; e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC 14/14 e 

alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos adm. 

determinados pela Anvisa;  R$9,28 R$64,98 

48 MEI/ME/EPP CX 25 SACHÊS 3 

CHÁ DE ERVA DOCE: composto de sementes de erva doce; isento de sujidades, fragmentos de 

insetos e outros materiais estranhos; embalagem primaria sache individual; embalagem secundaria 

caixa de papel cartao; com validade minima de 14 meses na data da entrega; e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC 14/14 e 

alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos adm. 

determinados pela Anvisa;  R$9,28 R$27,85 

49 AMPLA CX 250 GRAMAS 75 

CHÁ DE ERVA MATE: queimado ou tostado; composto de folhas e talos de erva mate (ilex 

paraguariensis); isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais estranhos; 

embalagem primaria sache individual; embalagem secundaria caixa de papel cartao; com validade 

minima de 20 meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 12/01, 

rdc 259/02, rdc 267/05, rdc 277/05, rdc 14/14 e alteracoes posteriores; produto sujeito a 

verificacao no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa; R$11,03 R$827,00 

50 MEI/ME/EPP CX 250 GRAMAS 25 

CHÁ DE ERVA MATE: queimado ou tostado; composto de folhas e talos de erva mate (ilex 

paraguariensis); isento de sujidades, fragmentos de insetos e outros materiais estranhos; 

embalagem primaria sache individual; embalagem secundaria caixa de papel cartao; com validade 

minima de 20 meses na data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a rdc 12/01, 

rdc 259/02, rdc 267/05, rdc 277/05, rdc 14/14 e alteracoes posteriores; produto sujeito a 

verificacao no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa; R$11,03 R$275,67 

51 AMPLA CAIXA C/ 3.000UN 30 

COPO DESCARTÁVEL (100ML): poliestireno, reforçado, com capacidade de 100 ml, deverão 

ser acondicionados em caixa de papelão contendo 30 embalagens plástica não violadas de 100 

unidades. Deverá conter gravados de forma indelével: em relevo marca ou identificação do 

fabricante, símbolo de identificação de material para reciclagem NBR 13230 e capacidade do copo. 

Deverão ainda estar em conformidade com a norma técnica 14.865/2002 ABNT. R$101,65 R$3.049,50 

52 MEI/ME/EPP CAIXA C/ 3.000UN 10 COPO DESCARTÁVEL (100ML): poliestireno, reforçado, com capacidade de 100 ml, deverão 

ser acondicionados em caixa de papelão contendo 30 embalagens plástica não violadas de 100 
R$101,65 R$1.016,50 
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unidades. Deverá conter gravados de forma indelével: em relevo marca ou identificação do 

fabricante, símbolo de identificação de material para reciclagem NBR 13230 e capacidade do copo. 

Deverão ainda estar em conformidade com a norma técnica 14.865/2002 ABNT. 

53 AMPLA 
CAIXA  C/ 

2.500UN 
22 

COPO DESCARTÁVEL (180ML): poliestireno, reforçado, com capacidade de 180 ml, deverão 

ser acondicionados em caixa de papelão contendo 25 embalagens plástica não violadas de 100 

unidades. Deverá conter gravados de forma indelével: em relevo marca ou identificação do 

fabricante, símbolo de identificação de material para reciclagem NBR 13230 e capacidade do copo. 

Deverão ainda estar em conformidade com a norma técnica 14.865/2002 ABNT.  R$82,03 R$1.804,55 

54 MEI/ME/EPP 
CAIXA  C/ 

2.500UN 
8 

COPO DESCARTÁVEL (180ML): poliestireno, reforçado, com capacidade de 180 ml, deverão 

ser acondicionados em caixa de papelão contendo 25 embalagens plástica não violadas de 100 

unidades. Deverá conter gravados de forma indelével: em relevo marca ou identificação do 

fabricante, símbolo de identificação de material para reciclagem NBR 13230 e capacidade do copo. 

Deverão ainda estar em conformidade com a norma técnica 14.865/2002 ABNT.  R$82,03 R$656,20 

55 AMPLA 
CAIXA  C/ 

2.500UN 
7 

COPO DESCARTÁVEL (50ML): poliestireno, reforçado, com capacidade de 50 ml, deverão ser 

acondicionados em caixa de papelão contendo 50 embalagens plástica não violadas de 100 unidades. 

Deverá conter gravados de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante, símbolo 

de identificação de material para reciclagem NBR 13230 e capacidade do copo. Deverão ainda estar 

em conformidade com a norma técnica 14.865/2002 ABNT. R$77,03 R$539,23 

56 MEI/ME/EPP 
CAIXA  C/ 

2.500UN 
3 

COPO DESCARTÁVEL (50ML): poliestireno, reforçado, com capacidade de 50 ml, deverão ser 

acondicionados em caixa de papelão contendo 50 embalagens plástica não violadas de 100 unidades. 

Deverá conter gravados de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante, símbolo 

de identificação de material para reciclagem NBR 13230 e capacidade do copo. Deverão ainda estar 

em conformidade com a norma técnica 14.865/2002 ABNT. R$77,03 R$231,10 

57 AMPLA FRASCO 12ML 37 

DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 12 ML/6,8G: Fragancia Lavanda ; 

Solubizantes, Coadjuvantes, Perfume, Butano e Propano, Sem Cfc ; Acondicionado Em Frasco de 

Aluminio ; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega ; e a Procedimentos Administrativos 

Determinados Pela Anvisa ; R$13,67 R$505,67 

58 MEI/ME/EPP FRASCO 12ML 13 

DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 12 ML/6,8G: Fragancia Lavanda ; 

Solubizantes, Coadjuvantes, Perfume, Butano e Propano, Sem Cfc ; Acondicionado Em Frasco de 

Aluminio ; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega ; e a Procedimentos Administrativos 

Determinados Pela Anvisa ; R$13,67 R$177,67 

59 AMPLA FRASCO 360ML 9 DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 360ML: Fragancia Lavanda ; Solubizantes, 

Coadjuvantes, Perfume, Butano e Propano, Sem Cfc ; Acondicionado Em Frasco de Aluminio ; 
R$11,38 R$102,38 
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Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega ; e a Procedimentos Administrativos 

Determinados Pela Anvisa ; 

60 MEI/ME/EPP FRASCO 360ML 3 

DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL 360ML: Fragancia Lavanda ; Solubizantes, 

Coadjuvantes, Perfume, Butano e Propano, Sem Cfc ; Acondicionado Em Frasco de Aluminio ; 

Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega ; e a Procedimentos Administrativos 

Determinados Pela Anvisa ; R$11,38 R$34,13 

61 AMPLA FRASCO 500ML 150 

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO: 1ª qualidade, biodegradável, acondicionado em 

embalagem plástica de 500 ml, com tampa de pressão e bico dosador econômico, indicado para 

lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, bem como limpeza de pisos e azulejos. Deverá 

apresentar boa formação de espuma e bom rendimento, ser capaz de remover resíduos gordurosos, 

possuir aroma agradável, ser inócuo a pele, apresentando completa solubilidade em água, similar a 

ypê, composição: tensoativo aniônico biodegradável, sequestrante, conservantes, espessante, 

corante, fragrância e água, príncipio ativo: linear alquibenzeno sulfanato de sódio. Apresentar 

notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir 

da entrega. R$2,04 R$305,25 

62 MEI/ME/EPP FRASCO 500ML 50 

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO: 1ª qualidade, biodegradável, acondicionado em 

embalagem plástica de 500 ml, com tampa de pressão e bico dosador econômico, indicado para 

lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, bem como limpeza de pisos e azulejos. Deverá 

apresentar boa formação de espuma e bom rendimento, ser capaz de remover resíduos gordurosos, 

possuir aroma agradável, ser inócuo a pele, apresentando completa solubilidade em água, similar a 

ypê, composição: tensoativo aniônico biodegradável, sequestrante, conservantes, espessante, 

corante, fragrância e água, príncipio ativo: linear alquibenzeno sulfanato de sódio. Apresentar 

notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir 

da entrega. R$2,04 R$101,75 

63 AMPLA UNIDADE 7 
ESCOVA OVAL MULTIUSO: com base de madeira ou plástico, para lavar tecidos em geral, com 

cerdas em material sintético. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$3,56 R$24,94 

64 MEI/ME/EPP UNIDADE 3 
ESCOVA OVAL MULTIUSO: com base de madeira ou plástico, para lavar tecidos em geral, com 

cerdas em material sintético. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$3,56 R$10,69 

65 AMPLA UNIDADE 15 

ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA COM CABO: tipo lavatina (vassourinha), cor branca, 

base de polipropileno, base com diâmetro de 07 cm, com cerdas de nylon sintético, sem alça, cabo 

em polipropileno, medindo 28 cm, mínimo de 15 cerdas por tufos, cm suporte e rosca na cúpula. 

Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$10,11 R$151,69 
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66 MEI/ME/EPP UNIDADE 5 

ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA COM CABO: tipo lavatina (vassourinha), cor branca, 

base de polipropileno, base com diâmetro de 07 cm, com cerdas de nylon sintético, sem alça, cabo 

em polipropileno, medindo 28 cm, mínimo de 15 cerdas por tufos, cm suporte e rosca na cúpula. 

Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$10,11 R$50,56 

67 AMPLA 
PACOTE 60G C/ 8 

UNIDADES 
45 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO: composta de lã de aço carbono. Esponja de lã de aço carbono, de 

textura macia, isenta de sinais de oxidação. Deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, 

devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de 

fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, peso líquido, número de unidades 

e demais informações exigidas pela legislação em vigor. As embalagens plásticas serão 

acondicionadas em volumes (caixa, pacote ou estojo), com até 20 (vinte) embalagens, resistentes ao 

armazenamento e dotado de características próprias à preservação do material, onde deverá constar 

a indicação quantitativa referente ao número de embalagens e demais informações exigidas pela 

legislação em vigor.  R$2,54 R$114,08 

68 MEI/ME/EPP 
PACOTE 60G C/ 8 

UNIDADES 
15 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO: composta de lã de aço carbono. Esponja de lã de aço carbono, de 

textura macia, isenta de sinais de oxidação. Deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, 

devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de 

fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, peso líquido, número de unidades 

e demais informações exigidas pela legislação em vigor. As embalagens plásticas serão 

acondicionadas em volumes (caixa, pacote ou estojo), com até 20 (vinte) embalagens, resistentes ao 

armazenamento e dotado de características próprias à preservação do material, onde deverá constar 

a indicação quantitativa referente ao número de embalagens e demais informações exigidas pela 

legislação em vigor.  R$2,54 R$38,03 

69 AMPLA 
EMBALAGEM  

UNIDADES 
75 

ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA: primeira linha, abrasividade mínima/média, 

composição: manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a prova d’água, impregnada 

com mineral abrasivo e aderida a espuma de poliuretano com bactericida, na medida aproximada de 

110x75x20 mm, acondicionadas em embalagem individual. Apresentar identificação do fabricante 

e registro de normas técnicas. R$1,17 R$87,94 

70 MEI/ME/EPP 
EMBALAGEM  

UNIDADES 
25 

ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA: primeira linha, abrasividade mínima/média, 

composição: manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a prova d’água, impregnada 

com mineral abrasivo e aderida a espuma de poliuretano com bactericida, na medida aproximada de 

110x75x20 mm, acondicionadas em embalagem individual. Apresentar identificação do fabricante 

e registro de normas técnicas. R$1,17 R$29,31 
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71 AMPLA UNIDADE 37 

FIBRA EM DISCO TAMANHO 330MMCOR BRANCA: disco lustrador e aplicado em 

procedimento de superpolimento, composição: fibra sintética. Apresentar identificação do 

fabricante e registro de normas técnicas. R$31,00 R$1.146,88 

72 MEI/ME/EPP UNIDADE 13 

FIBRA EM DISCO TAMANHO 330MMCOR BRANCA: disco lustrador e aplicado em 

procedimento de superpolimento, composição: fibra sintética. Apresentar identificação do 

fabricante e registro de normas técnicas. R$31,00 R$402,96 

73 AMPLA UNIDADE 37 

FIBRA EM DISCO TAMANHO 330MM COR VERDE: disco limpador e usado nos 

procedimentos de remoção parcial do acabamento e limpeza/lavagem do piso, composição: fibra 

sintética. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$37,67 R$1.393,67 

74 MEI/ME/EPP UNIDADE 13 

FIBRA EM DISCO TAMANHO 330MM COR VERDE: disco limpador e usado nos 

procedimentos de remoção parcial do acabamento e limpeza/lavagem do piso, composição: fibra 

sintética. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$37,67 R$489,67 

75 AMPLA 
EMBALAGEM C/ 

10 UNIDADES 
15 

FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO COR BRANCA:  limpeza leve, cor branca, medida 

aproximada 102 mm x 260 mm, sintética, com resistência, acondicionadas em embalagem plástica 

contendo 10 unidades. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$4,08 R$61,20 

76 MEI/ME/EPP 
EMBALAGEM C/ 

10 UNIDADES 
5 

FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO COR BRANCA:  limpeza leve, cor branca, medida 

aproximada 102 mm x 260 mm, sintética, com resistência, acondicionadas em embalagem plástica 

contendo 10 unidades. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$4,08 R$20,40 

77 AMPLA 
EMBALAGEM C/ 

10 UNIDADES 
60 

FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO COR VERDE: limpeza pesada, cor verde, medida 

aproximada 102 mm x 260 mm, sintética, com resistência, acondicionadas em embalagem plástica 

contendo 10 unidades. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$4,80 R$288,00 

78 MEI/ME/EPP 
EMBALAGEM C/ 

10 UNIDADES 
20 

FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO COR VERDE: limpeza pesada, cor verde, medida 

aproximada 102 mm x 260 mm, sintética, com resistência, acondicionadas em embalagem plástica 

contendo 10 unidades. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$4,80 R$96,00 

79 AMPLA 
CAIXA C/ 30 

UNIDADES 
450 

FILTRO DE PAPEL: com microfuros e dupla costura lateral. Tamanho médio 103. Caixa 

contendo 30 filtros. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$4,08 R$1.833,75 

80 MEI/ME/EPP 
CAIXA C/ 30 

UNIDADES 
150 

FILTRO DE PAPEL: com microfuros e dupla costura lateral. Tamanho médio 103. Caixa 

contendo 30 filtros. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$4,08 R$611,25 

81 AMPLA 
EMBALAGEM C/ 

12 UNIDADES 
82 

FLANELA: produto 100% algodão, cor alaranjada, medidas mínimas 38/58 cm, acondicionadas 

em embalagens plásticas contendo 12 unidades, com costura reforçada nas bordas e vértices R$10,90 R$893,60 
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arredondados. Tecido com boa absorção, espessura e resistência adequadas ao uso que se destinam. 

Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. 

82 MEI/ME/EPP 
EMBALAGEM C/ 

12 UNIDADES 
28 

FLANELA: produto 100% algodão, cor alaranjada, medidas mínimas 38/58 cm, acondicionadas 

em embalagens plásticas contendo 12 unidades, com costura reforçada nas bordas e vértices 

arredondados. Tecido com boa absorção, espessura e resistência adequadas ao uso que se destinam. 

Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$10,90 R$305,13 

83 AMPLA 
PACOTE C/ 50 

UNIDADES 
150 

GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 21X21CM:  Em Folha Simples; Gofrado; Cor Branca; 

Alvura Superior a 70%, Conforme Norma Iso e 100% Celulose, de Primeira Qualidade; Maximo de 

15mm2/m2, Conforme Norma Tappi T437 Om-90;  R$2,74 R$410,63 

84 MEI/ME/EPP 
PACOTE C/ 50 

UNIDADES 
50 

GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 21X21CM:  Em Folha Simples; Gofrado; Cor Branca; 

Alvura Superior a 70%, Conforme Norma Iso e 100% Celulose, de Primeira Qualidade; Maximo de 

15mm2/m2, Conforme Norma Tappi T437 Om-90;  R$2,74 R$136,88 

85 AMPLA 
PACOTE C/ 50 

UNIDADES 
60 

GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 30X31CM: Folha Simples; Gofrado; Cor Branca; 

Alvura Superior a 70%, Conforme Norma Iso e 100% Celulose, de Primeira Qualidade; Maximo de 

15mm2/m2, Conforme Norma Tappi T437 Om-90;  R$4,26 R$255,75 

86 MEI/ME/EPP 
PACOTE C/ 50 

UNIDADES 
20 

GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 30X31CM: Folha Simples; Gofrado; Cor Branca; 

Alvura Superior a 70%, Conforme Norma Iso e 100% Celulose, de Primeira Qualidade; Maximo de 

15mm2/m2, Conforme Norma Tappi T437 Om-90;  R$4,26 R$85,25 

87 AMPLA 
CAIXA C/ 12 

UNIDADES 
21 

LEITE UHT/UAT DESNATADO: teor de materia gorda no maximo de 0,5%; embalagem 

esteril e hermeticamente fechada, caixa cartonada aluminizada, acondicionada em caixa de 

papelao reforcado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 370/97 (mapa), rdc 

12/01,RDC 259/02, rdc 360/03 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato 

da entrega aos proced.adm. determinados pelo mapa e anvisa; com validade na data de fabricacao 

de 120 dias e com validade minima de 90 dias na data da entrega;  R$45,43 R$953,96 

88 MEI/ME/EPP 
CAIXA C/ 12 

UNIDADES 
7 

LEITE UHT/UAT DESNATADO: teor de materia gorda no maximo de 0,5%; embalagem 

esteril e hermeticamente fechada, caixa cartonada aluminizada, acondicionada em caixa de 

papelao reforcado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 370/97 (mapa), rdc 

12/01,RDC 259/02, rdc 360/03 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato 

da entrega aos proced.adm. determinados pelo mapa e anvisa; com validade na data de fabricacao 

de 120 dias e com validade minima de 90 dias na data da entrega;  R$45,43 R$317,99 

89 AMPLA 
CAIXA C/ 12 

UNIDADES 
105 

LEITE UHT/UAT INTEGRAL: teor de materia gorda minimo de 3% ; embalagem esteril e 

hermeticamente fechada, caixa cartonada aluminizada, acondicionada em caixa de papelao R$45,09 R$4.734,80 
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reforcado ; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 370/97 (mapa),rdc 12/01, rdc 

259/02, rdc 360/03 e suas alteracoes posteriores ; produto sujeito a verificacao no ato da entrega 

aos proced.adm. determinados pelo mapa e anvisa ; com validade na data de fabricacao de 120 

dias e validade minima de 90 dias na data da entrega ; 

90 MEI/ME/EPP 
CAIXA C/ 12 

UNIDADES 
35 

LEITE UHT/UAT INTEGRAL: teor de materia gorda minimo de 3% ; embalagem esteril e 

hermeticamente fechada, caixa cartonada aluminizada, acondicionada em caixa de papelao 

reforcado ; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 370/97 (mapa),rdc 12/01, rdc 

259/02, rdc 360/03 e suas alteracoes posteriores ; produto sujeito a verificacao no ato da entrega 

aos proced.adm. determinados pelo mapa e anvisa ; com validade na data de fabricacao de 120 

dias e validade minima de 90 dias na data da entrega ; R$45,09 R$1.578,27 

91 AMPLA FRASCO 5L 150 

LIMPADOR CONCENTRADO EM GEL: desinfetante de uso geral com alto poder bactericida, 

na essência pinho, composição: digluconato de Clorexidina, tensoativo não iônico, espessante, 

neutralizante, conservante, fragrância, corante e veículo, princípio ativo: digluconato de clorexidina 

-0,06%, embalagem de 5 lts. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. 

Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.  R$51,40 R$7.710,00 

92 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 50 

LIMPADOR CONCENTRADO EM GEL: desinfetante de uso geral com alto poder bactericida, 

na essência pinho, composição: digluconato de Clorexidina, tensoativo não iônico, espessante, 

neutralizante, conservante, fragrância, corante e veículo, princípio ativo: digluconato de clorexidina 

-0,06%, embalagem de 5 lts. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. 

Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.  R$51,40 R$2.570,00 

93 AMPLA FRASCO 5L 11 

LIMPADOR CONCENTRADO ESPECÍFICO PARA VIDROS: indicado para limpeza 

instantânea de vidros, espelhos e superfícies vitrificadas em geral, composição: tensoativos 

aniônicos biodegradáveis, protetor de superfícies, penetrantes, álcool antiestático, óleos essenciais, 

preservante bactericida, corante azul alimentício e veículo q.s.p. Acondicionados em embalagens 

plásticas de 5 litros. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: 

mínimo de 12 meses a partir da entrega.   R$42,10 R$463,10 

94 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 4 

LIMPADOR CONCENTRADO ESPECÍFICO PARA VIDROS: indicado para limpeza 

instantânea de vidros, espelhos e superfícies vitrificadas em geral, composição: tensoativos 

aniônicos biodegradáveis, protetor de superfícies, penetrantes, álcool antiestático, óleos essenciais, 

preservante bactericida, corante azul alimentício e veículo q.s.p. Acondicionados em embalagens 

plásticas de 5 litros. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: 

mínimo de 12 meses a partir da entrega.   R$42,10 R$168,40 

95 AMPLA FRASCO 5L 8 LIMPADOR DE BASE ÁCIDA, INIBIDO, POR FLOTAÇÃO: poliácido ativo, indicado para 

limpeza profunda e disincrustação de minerais, por meio de ação poliácida, multitensoatividade e 
R$50,98 R$407,80 
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flotação de partículas, das superfícies fixas em geral, com alta eficiência e conservação dos materiais 

por meio de inibidores de corrosão, composição: tensoativo catiônico e não-iônico, tensoativo 

anfotero, ácidos orgânicos e inorgânicos, complexante, sequestrante, inibidor de corrosão, 

penetrantes, coadjuvante, umectante, hidrotopo, preservante bacteriostático e veículo q.s.p., 

princípio ativo: HCI + tensoativos. Acondicionado em embalagem plástica de 5 lts. Apresentar 

notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir 

da entrega.   

96 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 4 

LIMPADOR DE BASE ÁCIDA, INIBIDO, POR FLOTAÇÃO: poliácido ativo, indicado para 

limpeza profunda e disincrustação de minerais, por meio de ação poliácida, multitensoatividade e 

flotação de partículas, das superfícies fixas em geral, com alta eficiência e conservação dos materiais 

por meio de inibidores de corrosão, composição: tensoativo catiônico e não-iônico, tensoativo 

anfotero, ácidos orgânicos e inorgânicos, complexante, sequestrante, inibidor de corrosão, 

penetrantes, coadjuvante, umectante, hidrotopo, preservante bacteriostático e veículo q.s.p., 

princípio ativo: HCI + tensoativos. Acondicionado em embalagem plástica de 5 lts. Apresentar 

notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir 

da entrega.   R$50,98 R$203,90 

97 AMPLA FRASCO 5L 225 

LIMPADOR FLOTADOR: uso geral, de 1ª qualidade, na cor branca, contendo em sua 

composição: ácido dedocil benzeno, tensoativos não aniônico, coadejuvantes, corante, água, aditivo 

e fragância, produto ecologicamente correto, não possuindo fósforo em sua formulação. 

Acondicionados em embalagens plásticas de 5 litros. Apresentar notificação na ANVISA/MS e 

identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.   R$44,28 R$9.961,88 

98 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 75 

LIMPADOR FLOTADOR: uso geral, de 1ª qualidade, na cor branca, contendo em sua 

composição: ácido dedocil benzeno, tensoativos não aniônico, coadejuvantes, corante, água, aditivo 

e fragância, produto ecologicamente correto, não possuindo fósforo em sua formulação. 

Acondicionados em embalagens plásticas de 5 litros. Apresentar notificação na ANVISA/MS e 

identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.   R$44,28 R$3.320,63 

99 AMPLA FRASCO 5L 45 

LIMPADOR INSTANTÂNEO BIODEGRADÁVEL: multitensoativo, limpeza profunda, por 

meio de multitensoatividade e flotação de partículas, de superfícies fixas em geral, com alta 

eficiência e conservação dos materiais por meio de inibidores de corrosão, composição: 

tensoativos catiônicos e não-iônicos biodegradável, tensoativo anfotero, complexante, 

sequestrante, protetor de superfícies, penetrantes, alcalinizante, coadjuvante, umectante, agente 

antiredepositante, hidrotopo, óleos essenciais, preservante bacteriostático e veículo q.s.q, princípio 

ativo: amina quaternária de coco etoxilado. Acondicionados em embalagens plásticas de 5 litros. 

Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 

meses a partir da entrega R$61,17 R$2.752,50 
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100 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 15 

LIMPADOR INSTANTÂNEO BIODEGRADÁVEL: multitensoativo, limpeza profunda, por 

meio de multitensoatividade e flotação de partículas, de superfícies fixas em geral, com alta 

eficiência e conservação dos materiais por meio de inibidores de corrosão, composição: 

tensoativos catiônicos e não-iônicos biodegradável, tensoativo anfotero, complexante, 

sequestrante, protetor de superfícies, penetrantes, alcalinizante, coadjuvante, umectante, agente 

antiredepositante, hidrotopo, óleos essenciais, preservante bacteriostático e veículo q.s.q, princípio 

ativo: amina quaternária de coco etoxilado. Acondicionados em embalagens plásticas de 5 litros. 

Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 

meses a partir da entrega R$61,17 R$917,50 

101 AMPLA FRASCO 5L 7 

LIMPADOR SUPERCONCENTRADO NEUTRO, PARA PISOS POLIDOS, indicado para 

limpeza geral e manutenção de pisos nobres (granitos, mármores, porcelanatos), tratados, 

impermeabilizados, encerados, promovendo limpeza seletiva e realce do brilho, composição: 

tensoativo não-iônico e catiônico, emulsão de cera sintética, agente sequestrante, emoliente, 

fosfatos, ácido cítrico, monoetanolamina, agente bactericida, aditivos, glicerina bidestilada, emulsão 

de ptfe, inibidor de corrosão, corantes CL 45350, 19140 e 74180 e veículo q.s.p. Acondicionados 

em embalagens plásticas de 5 litros. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do 

fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.   R$71,95 R$503,65 

102 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 3 

LIMPADOR SUPERCONCENTRADO NEUTRO, PARA PISOS POLIDOS, indicado para 

limpeza geral e manutenção de pisos nobres (granitos, mármores, porcelanatos), tratados, 

impermeabilizados, encerados, promovendo limpeza seletiva e realce do brilho, composição: 

tensoativo não-iônico e catiônico, emulsão de cera sintética, agente sequestrante, emoliente, 

fosfatos, ácido cítrico, monoetanolamina, agente bactericida, aditivos, glicerina bidestilada, emulsão 

de ptfe, inibidor de corrosão, corantes CL 45350, 19140 e 74180 e veículo q.s.p. Acondicionados 

em embalagens plásticas de 5 litros. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do 

fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.   R$71,95 R$215,85 

103 AMPLA PAR (UNIDADE)  15 

LUVA DE LÁTEX (PEQUENA): 100 % látex, tamanho grande, hipoalergênica, ambidestro, 

frizos antiderrapante, revestida internamente com flocos de algodão, cor amarela, com certificação 

e aprovação no Ministério do Trabalho. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas. R$7,23 R$108,38 

104 MEI/ME/EPP PAR (UNIDADE)  5 

LUVA DE LÁTEX (PEQUENA): 100 % látex, tamanho grande, hipoalergênica, ambidestro, 

frizos antiderrapante, revestida internamente com flocos de algodão, cor amarela, com certificação 

e aprovação no Ministério do Trabalho. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas. R$7,23 R$36,13 
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105 AMPLA PAR (UNIDADE)  41 

LUVA DE LÁTEX (MÉDIA): 100 % látex, tamanho médio, hipoalergênica, ambidestro, frizos 

antiderrapante, revestida internamente com flocos de algodão, cor amarela, com certificação e 

aprovação no Ministério do Trabalho. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas. R$7,23 R$296,23 

106 MEI/ME/EPP PAR (UNIDADE)  9 

LUVA DE LÁTEX (MÉDIA): 100 % látex, tamanho médio, hipoalergênica, ambidestro, frizos 

antiderrapante, revestida internamente com flocos de algodão, cor amarela, com certificação e 

aprovação no Ministério do Trabalho. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas. R$7,23 R$65,03 

107 AMPLA 
PACOTE 500 

UNIDADES 
5 

MEXEDOR DE CAFÉ CRISTAL 11C: palheta descartável para café 11cm com design 

moderno e elegante. Mexedores plástico para bebidas - café, chá, chocolate e similares (quentes ou 

frios) na cor cristal. Material transparente com 11cm e próprio para copos padrão de até 200ml. 

Produzido em poliestireno. Convencional ( material atóxico próprio para contato com alimentos ) 

e embalado em sacos de polipropileno transparente, com todos os mexedores voltados para o 

fundo de modo a garantir o manuseio no lado que  

não terá contato com o alimento. assegurado um uso higiênico do produto.  R$2,54 R$12,70 

108 MEI/ME/EPP 
PACOTE 500 

UNIDADES 
2 

MEXEDOR DE CAFÉ CRISTAL 11C: palheta descartável para café 11cm com design 

moderno e elegante. Mexedores plástico para bebidas - café, chá, chocolate e similares (quentes ou 

frios) na cor cristal. Material transparente com 11cm e próprio para copos padrão de até 200ml. 

Produzido em poliestireno. Convencional ( material atóxico próprio para contato com alimentos ) 

e embalado em sacos de polipropileno transparente, com todos os mexedores voltados para o 

fundo de modo a garantir o manuseio no lado que  

não terá contato com o alimento. assegurado um uso higiênico do produto.  R$2,54 R$5,08 

109 AMPLA FRASCO 300ML 26 

MULTI INSENTICIDA: aerosol, frasco 300 ml, composição básica: ingredientes ativos, solvente, 

antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes, princípio ativo: imiprotrina 0,020%, permetrina 

0,050%, esbiotrina 0,100%. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. 

Validade mínima de 12 meses a partir da entrega.  R$13,55 R$352,30 

110 MEI/ME/EPP FRASCO 300ML 9 

MULTI INSENTICIDA: aerosol, frasco 300 ml, composição básica: ingredientes ativos, solvente, 

antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes, princípio ativo: imiprotrina 0,020%, permetrina 

0,050%, esbiotrina 0,100%. Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. 

Validade mínima de 12 meses a partir da entrega.  R$13,55 R$121,95 

111 AMPLA UNIDADE 8 INSETICIDA EM GEL PARA FORMIGAS: embalagem prática para uso, o inseticida de uso 

geral. Controle de formigas.O produto vem envasado em seringas plásticas que facilitem aplicação 
R$8,74 R$69,90 
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em frestas, fendas, rachaduras, fogões, fornos, estufas, móveis, coifas, equipamentos elétricos e 

eletrônicos, caixas de força, divisórias,prateleiras, etc. 

112 MEI/ME/EPP UNIDADE 4 

INSETICIDA EM GEL PARA FORMIGAS: embalagem prática para uso, o inseticida de uso 

geral. Controle de formigas.O produto vem envasado em seringas plásticas que facilitem aplicação 

em frestas, fendas, rachaduras, fogões, fornos, estufas, móveis, coifas, equipamentos elétricos e 

eletrônicos, caixas de força, divisórias,prateleiras, etc. R$8,74 R$34,95 

113 AMPLA FRASCO 1L 5 

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO: óleo Lubrificanteontem com 1L (um litro). Para usos 

diversos é um composto finíssimo de óleos selecionados, que garante maior ação penetrante, 

lubrificação e conservação mais duradouras. Evita desgastes em todos os aparelhos domésticos, 

bicicletas, máquinas de costura, ciclomotores, automóveis, trincos, dobradiças, engrenagens, entre 

outros.  R$0,00 R$0,00 

114 MEI/ME/EPP FRASCO 1L 2 

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO: óleo Lubrificanteontem com 1L (um litro). Para usos 

diversos é um composto finíssimo de óleos selecionados, que garante maior ação penetrante, 

lubrificação e conservação mais duradouras. Evita desgastes em todos os aparelhos domésticos, 

bicicletas, máquinas de costura, ciclomotores, automóveis, trincos, dobradiças, engrenagens, entre 

outros.  R$0,00 R$0,00 

115 AMPLA UNIDADE 37 

PANO DE CHÃO SACA ALVEJADA: branca, com tamanho mínimo de 75/50 cm, 100% 

algodão, aplicação para limpeza geral, alta absorção. Não apresentar desfiamento nas bordas. 

Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$5,26 R$194,62 

116 MEI/ME/EPP UNIDADE 13 

PANO DE CHÃO SACA ALVEJADA: branca, com tamanho mínimo de 75/50 cm, 100% 

algodão, aplicação para limpeza geral, alta absorção. Não apresentar desfiamento nas bordas. 

Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$5,26 R$68,38 

117 AMPLA UNIDADE 112 

PANO DE CHÃO SACA CRUA:  com tamanho mínimo de 75/50 cm, 100% algodão, aplicação 

para limpeza geral, alta absorção. Não apresentar desfiamento nas bordas. Apresentar identificação 

do fabricante e registro de normas técnicas. R$5,40 R$604,80 

118 MEI/ME/EPP UNIDADE 38 

PANO DE CHÃO SACA CRUA:  com tamanho mínimo de 75/50 cm, 100% algodão, aplicação 

para limpeza geral, alta absorção. Não apresentar desfiamento nas bordas. Apresentar identificação 

do fabricante e registro de normas técnicas. R$5,40 R$205,20 

119 AMPLA 
PACOTE C/ 8 

UNIDADES 
225 

PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO: branco, 100% celulose, rolo com 300 m, pacote com 08 

rolos cada. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$56,33 R$12.675,00 
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120 MEI/ME/EPP 
PACOTE C/ 8 

UNIDADES 
75 

PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO: branco, 100% celulose, rolo com 300 m, pacote com 08 

rolos cada. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas técnicas. R$56,33 R$4.225,00 

121 AMPLA 
PACOTE DE 2.000 

FOLHAS 
450 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO: 100% celulose, super luxo, suave, não reciclado, com alta 

capacidade de absorção, deve evitar esfarelamento quando da utilização, medindo 230 mm x 230 

mm, podendo variar as medidas em até 20 mm para mais ou para menos, sem manchas, sem furos, 

acondicionadas em embalagens fechadas contendo 2.000 fls. Apresentar identificação do fabricante 

e registro de normas técnicas. R$29,77 R$13.396,50 

122 MEI/ME/EPP 
PACOTE DE 2.000 

FOLHAS 
150 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO: 100% celulose, super luxo, suave, não reciclado, com alta 

capacidade de absorção, deve evitar esfarelamento quando da utilização, medindo 230 mm x 230 

mm, podendo variar as medidas em até 20 mm para mais ou para menos, sem manchas, sem furos, 

acondicionadas em embalagens fechadas contendo 2.000 fls. Apresentar identificação do fabricante 

e registro de normas técnicas. R$29,77 R$4.465,50 

123 AMPLA 
EMBALAGEM C/ 6 

BOBINAS 
75 

PAPEL TOALHA ROLO BOBINA: bobina 200 m, 100% celulose, extra luxo, suave, não 

reciclado, com alta capacidade de absorção, deve evitar esfarelamento quando da utilização, sem 

manchas, sem furos, acondicionadas em embalagens fechadas 06 bobinas. Apresentar identificação 

do fabricante e registro de normas técnicas. R$101,33 R$7.599,38 

124 MEI/ME/EPP 
EMBALAGEM C/ 6 

BOBINAS 
25 

PAPEL TOALHA ROLO BOBINA: bobina 200 m, 100% celulose, extra luxo, suave, não 

reciclado, com alta capacidade de absorção, deve evitar esfarelamento quando da utilização, sem 

manchas, sem furos, acondicionadas em embalagens fechadas 06 bobinas. Apresentar identificação 

do fabricante e registro de normas técnicas. R$101,33 R$2.533,13 

125 AMPLA FRASCO 1L 8 

QUEROSENE PERFUMADO, composição: hidrocarbonetos alifáticos saturados, aromáticos e 

perfume, acondicionado em embalagem de 1 lt. Apresentar notificação da ANVISA/MS e 

identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.   R$14,26 R$114,08 

126 MEI/ME/EPP FRASCO 1L 4 

QUEROSENE PERFUMADO, composição: hidrocarbonetos alifáticos saturados, aromáticos e 

perfume, acondicionado em embalagem de 1 lt. Apresentar notificação da ANVISA/MS e 

identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.   R$14,26 R$57,04 

127 AMPLA GARRAFA 2L 112 

REFRIGERANTE SABOR COLA: Composto de Agua Gaseificada, Acucar, Extrato de Noz de 

Cola, Cafeina, Corante Caramelo; Acidulante e Outros Ingredientes Permitidos, Isento de Corantes 

Artificiais; Embalagem Primaria Garrafa Pet, Hermeticamente Fechada; Embalagem Secundaria 

Plastico Resistente; Com Validade Minima de 90 Dias Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes 

Deverao Estar de Acordo Com a Instrucao Normativa 19/13 (mapa), Rdc 05/07, Rdc 12/01; Rdc 
R$4,46 R$499,89 



Av. Major Nicácio, 2377- Fone: 16-3713-4000 –Fax: 16- 3724-4195-Franca–SP 

www.direitofranca.br  assessoria@direitofranca.br 

21 
 

259/02, Rdc 360/03 e Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos 

Proced. Adm. Determinados Pelo Mapa e Anvisa;  

128 MEI/ME/EPP GARRAFA 2L 38 

REFRIGERANTE SABOR COLA: Composto de Agua Gaseificada, Acucar, Extrato de Noz de 

Cola, Cafeina, Corante Caramelo; Acidulante e Outros Ingredientes Permitidos, Isento de Corantes 

Artificiais; Embalagem Primaria Garrafa Pet, Hermeticamente Fechada; Embalagem Secundaria 

Plastico Resistente; Com Validade Minima de 90 Dias Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes 

Deverao Estar de Acordo Com a Instrucao Normativa 19/13 (mapa), Rdc 05/07, Rdc 12/01; Rdc 

259/02, Rdc 360/03 e Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos 

Proced. Adm. Determinados Pelo Mapa e Anvisa;  R$4,46 R$169,61 

129 AMPLA GARRAFA 2L 60 

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ: composto de água gaseificada, açúcar, extrato de 

semente de guarana, corante caramelo, acidulante; conservante e outros ingredientes permitidos, 

isento de corantes artificiais; embalagem primária garrafa PET, hermeticamente fechada; 

embalagem secundária plástico resistente; com validade mínima de 72 dias na data da entrega; e 

suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 19/13 (mapa), RDC 05/07, 

RDC 12/01; RDC 259/02, RDC 360/03 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no 

ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e ANVISA R$3,96 R$237,80 

130 MEI/ME/EPP GARRAFA 2L 20 

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ: composto de água gaseificada, açúcar, extrato de 

semente de guarana, corante caramelo, acidulante; conservante e outros ingredientes permitidos, 

isento de corantes artificiais; embalagem primária garrafa PET, hermeticamente fechada; 

embalagem secundária plástico resistente; com validade mínima de 72 dias na data da entrega; e 

suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 19/13 (mapa), RDC 05/07, 

RDC 12/01; RDC 259/02, RDC 360/03 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no 

ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e ANVISA R$3,96 R$79,27 

131 AMPLA FRASCO 5L 9 

REMOVEDOR CONCENTRADO: produto de alta diluição, para ceras lustráveis, acrílicas e 

impermeabilizantes. Não iônico, solventes, alcalinizantes, sequestrante, neutralizantes, coadjuvante, 

corante, frangância e água. Validade de 12 meses à partir da entrega.  R$83,94 R$755,46 

132 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 3 

REMOVEDOR CONCENTRADO: produto de alta diluição, para ceras lustráveis, acrílicas e 

impermeabilizantes. Não iônico, solventes, alcalinizantes, sequestrante, neutralizantes, coadjuvante, 

corante, frangância e água. Validade de 12 meses à partir da entrega.  R$83,94 R$251,82 

133 AMPLA UNIDADE 30 
RODO 40CM EM MADEIRA: com duas lâminas de EVA ou Borracha, na medida de 40 cm, base 

em madeira, cabo de madeira plastificado e ponteira para pendurar. Deve apresentar boa qualidade, 

resistência adequada ao uso e facilidade de remoção de líquidos em superfícies planas. 
R$9,94 R$298,13 
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Comprimento mínimo do cabo: 1,60 M. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas .    

134 MEI/ME/EPP UNIDADE 10 

RODO 40CM EM MADEIRA: com duas lâminas de EVA ou Borracha, na medida de 40 cm, base 

em madeira, cabo de madeira plastificado e ponteira para pendurar. Deve apresentar boa qualidade, 

resistência adequada ao uso e facilidade de remoção de líquidos em superfícies planas. 

Comprimento mínimo do cabo: 1,60 M. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas .    R$9,94 R$99,38 

135 AMPLA UNIDADE 15 

RODO 40CM EM PLÁSTICO: com duas lâminas de EVA ou Borracha, na medida de 40 cm, 

base em plástico rígido, cabo de madeira plastificado e ponteira para pendurar. Deve apresentar boa 

qualidade, resistência adequada ao uso e facilidade de remoção de líquidos em superfícies planas. 

Comprimento mínimo do cabo: 1,60 M. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas .    R$11,23 R$168,38 

136 MEI/ME/EPP UNIDADE 5 

RODO 40CM EM PLÁSTICO: com duas lâminas de EVA ou Borracha, na medida de 40 cm, 

base em plástico rígido, cabo de madeira plastificado e ponteira para pendurar. Deve apresentar boa 

qualidade, resistência adequada ao uso e facilidade de remoção de líquidos em superfícies planas. 

Comprimento mínimo do cabo: 1,60 M. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas .    R$11,23 R$56,13 

137 AMPLA UNIDADE 7 

RODO 60CM: com duas lâminas de EVA ou Borracha, na medida de 60 cm, base em plástico 

rígido, cabo de madeira plastificado e ponteira para pendurar. Deve apresentar boa qualidade, 

resistência adequada ao uso e facilidade de remoção de líquidos em superfícies planas. 

Comprimento mínimo do cabo: 1,60 M. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas.   R$18,28 R$127,93 

138 MEI/ME/EPP UNIDADE 3 

RODO 60CM: com duas lâminas de EVA ou Borracha, na medida de 60 cm, base em plástico 

rígido, cabo de madeira plastificado e ponteira para pendurar. Deve apresentar boa qualidade, 

resistência adequada ao uso e facilidade de remoção de líquidos em superfícies planas. 

Comprimento mínimo do cabo: 1,60 M. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas.   R$18,28 R$54,83 

139 AMPLA UNIDADE 18 

SABÃO EM BARRA: 1ª qualidade, composição: sabão de ácidos graxos de coco/babaçu, sabão 

de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina, agente anti-

redepositante e água, similar a ypê, minuano, pacote contendo 05 barras de 200 G. Apresentar 

notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 a partir da 

entrega R$2,83 R$50,90 
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140 MEI/ME/EPP UNIDADE 6 

SABÃO EM BARRA: 1ª qualidade, composição: sabão de ácidos graxos de coco/babaçu, sabão 

de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina, agente anti-

redepositante e água, similar a ypê, minuano, pacote contendo 05 barras de 200 G. Apresentar 

notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 a partir da 

entrega R$2,83 R$16,97 

141 AMPLA CAIXA 1KG 75 

SABÃO EM PÓ:  biodegradável, de 1° qualidade, acondicionado em caixa de papelão ou 

embalagem plástica contendo 1 kg, com tampa de fácil fechamento, composição: tensoativo 

amônico, tampomantes, coadjuvantes, simergista, branqueador óptico, corantes, frangrância, carga 

e água, principio ativo: alquio benzeno sulfonato de sódio, similar a omo, ariel, ace e tixan ipê. 

Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade mínima de 12 meses 

a partir da entrega.  R$9,73 R$729,94 

142 MEI/ME/EPP CAIXA 1KG 25 

SABÃO EM PÓ:  biodegradável, de 1° qualidade, acondicionado em caixa de papelão ou 

embalagem plástica contendo 1 kg, com tampa de fácil fechamento, composição: tensoativo 

amônico, tampomantes, coadjuvantes, simergista, branqueador óptico, corantes, frangrância, carga 

e água, principio ativo: alquio benzeno sulfonato de sódio, similar a omo, ariel, ace e tixan ipê. 

Apresentar notificação na ANVISA/MS e identificação do fabricante. Validade mínima de 12 meses 

a partir da entrega.  R$9,73 R$243,31 

143 AMPLA FRASCO 5L 82 

SABONETE LÍQUIDO: branco perolado, fragrância de erva doce, composição: lauril éter sulfato 

de sódio, emoliente, agente controlador de ph, espessante perolizante, conservante, essência e 

veículo. Acondicionado em embalagem plástica de 5 lts. Apresentar notificação na ANVISA/MS e 

identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.  R$40,28 R$3.302,96 

144 MEI/ME/EPP FRASCO 5L 28 

SABONETE LÍQUIDO: branco perolado, fragrância de erva doce, composição: lauril éter sulfato 

de sódio, emoliente, agente controlador de ph, espessante perolizante, conservante, essência e 

veículo. Acondicionado em embalagem plástica de 5 lts. Apresentar notificação na ANVISA/MS e 

identificação do fabricante. Validade: mínimo de 12 meses a partir da entrega.  R$40,28 R$1.127,84 

145 AMPLA 
EMBALAGEM C/ 

100 UNIDADES 
37 

SACOS PLÁSTICOS (100 litros): para lixo, capacidade 100 litros, na qualidade “P7” reforçado, 

cor preta, acondicionados em embalagem plástica contendo 100 unidades. Apresentar identificação 

do fabricante e registro de normas técnicas. R$77,43 R$2.864,73 

146 MEI/ME/EPP 
EMBALAGEM C/ 

100 UNIDADES 
13 

SACOS PLÁSTICOS (100 litros): para lixo, capacidade 100 litros, na qualidade “P7” reforçado, 

cor preta, acondicionados em embalagem plástica contendo 100 unidades. Apresentar identificação 

do fabricante e registro de normas técnicas. R$77,43 R$1.006,53 
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147 AMPLA 
EMBALAGEM C/ 

100 UNIDADES 
37 

SACOS PLÁSTICOS (60 litros): para lixo, capacidade 60 litros, na qualidade reforçado, cor preta, 

acondicionados em embalagem plástica contendo 100 unidades. Apresentar identificação do 

fabricante e registro de normas técnicas. R$36,28 R$1.342,18 

148 MEI/ME/EPP 
EMBALAGEM C/ 

100 UNIDADES 
13 

SACOS PLÁSTICOS (60 litros): para lixo, capacidade 60 litros, na qualidade reforçado, cor preta, 

acondicionados em embalagem plástica contendo 100 unidades. Apresentar identificação do 

fabricante e registro de normas técnicas. R$36,28 R$471,58 

149 AMPLA FRASCO 300ML 67 

SAPONÁCEO CREMOSO: Principio Ativo Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sodio 

Biodegradavel; Composicao Basica Tensoativos Anionico e Nao Ionico,espessante, 

Alcalinizantes; Composicao Basica Preservantes,fragrancia,pigmentos(exceto P/ Versaooriginal) e 

Veiculos; Pigementos e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Composicao Aromatica Limao; 

Acondicionado Em Frasco Plastico,pesando 300ml; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da 

Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;  R$6,97 R$467,16 

150 MEI/ME/EPP FRASCO 300ML 23 

SAPONÁCEO CREMOSO: Principio Ativo Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sodio 

Biodegradavel; Composicao Basica Tensoativos Anionico e Nao Ionico,espessante, 

Alcalinizantes; Composicao Basica Preservantes,fragrancia,pigmentos(exceto P/ Versaooriginal) e 

Veiculos; Pigementos e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Composicao Aromatica Limao; 

Acondicionado Em Frasco Plastico,pesando 300ml; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da 

Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;  R$6,97 R$160,37 

151 AMPLA FRASCO 300G 90 

SAPONÁCEO EM PÓ: Principio Ativo Dicloroisocianurato de Sodio; Composicao Basica 

Tensoativo Aniônico, alcalinizante, agente Abrasivo, agente Branqueamento e Essencia; Corante e 

Outras Substancias Quimicas Permitidas; Composicao Aromatica Cloro; Acondicionado Em Tubo 

Plastico,pesando 500 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos 

Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;  R$5,96 R$536,63 

152 MEI/ME/EPP FRASCO 300G 90 

SAPONÁCEO EM PÓ: Principio Ativo Dicloroisocianurato de Sodio; Composicao Basica 

Tensoativo Aniônico, alcalinizante, agente Abrasivo, agente Branqueamento e Essencia; Corante e 

Outras Substancias Quimicas Permitidas; Composicao Aromatica Cloro; Acondicionado Em Tubo 

Plastico,pesando 500 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos 

Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;  R$5,96 R$536,63 

153 AMPLA CAIXA 1L 90 

SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA SABOR LARANJA: Sabor de Laranja; Simples; Composto 

Liquido de Polpa Concentrada de Laranja,agua Potavel,acucar Podendo Ser Adicionado de 

Acidos; Possuindo No Minimo 50% Da Polpa Da Fruta; Apresentando Sabor e Aroma 

Caracteristicos e Cor Propria; Com Validade Minima de 180 Dias Da Data de Fabricacao e 

Minimo de 120 Dias Na Data Da Entrega; Com Embalagem Primaria Caixa Cartonada 

Aluminizada; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Instrucao Normativa 
R$4,16 R$374,70 
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42/13(mapa), Rdc 12/01, Rdc 259/02,rdc 360/03,rdc 05/07,rdc 14/14 e Alteracoes; Produto Sujeito 

a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Adm. Determinados Pelo Mapa e Anvisa;  

154 MEI/ME/EPP CAIXA 1L 30 

SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA SABOR LARANJA: Sabor de Laranja; Simples; Composto 

Liquido de Polpa Concentrada de Laranja,agua Potavel,acucar Podendo Ser Adicionado de 

Acidos; Possuindo No Minimo 50% Da Polpa Da Fruta; Apresentando Sabor e Aroma 

Caracteristicos e Cor Propria; Com Validade Minima de 180 Dias Da Data de Fabricacao e 

Minimo de 120 Dias Na Data Da Entrega; Com Embalagem Primaria Caixa Cartonada 

Aluminizada; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Instrucao Normativa 

42/13(mapa), Rdc 12/01, Rdc 259/02,rdc 360/03,rdc 05/07,rdc 14/14 e Alteracoes; Produto Sujeito 

a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Adm. Determinados Pelo Mapa e Anvisa;  R$4,16 R$124,90 

155 AMPLA CAIXA 1L 90 

SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA SABOR PÊSSEGO: Composto Liquido de Polpa 

Concentrada de Pessego,agua Potavel, Acucar Podendo Ser Adicionado de Acidos; Possuindo No 

Minimo 40% Da Polpa Da Fruta; Apresentando Sabor e Aroma Caracteristicos e Cor Amarelada; 

Com Validade Minima de 180 Dias Da Data de Fabricacao e 120 Dias Na Data Da Entrega; Com 

Embalagem Primaria Caixa Cartonada Aluminizada; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo 

Com a Instrucao Normativa 12/03(mapa), Rdc 12/01, Rdc 259/02,rdc 360/03,rdc 05/07,rdc 14/14 

e Alteracoes; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Adm. Determinados 

Pelo Mapa e Anvisa;  R$4,16 R$374,70 

156 MEI/ME/EPP CAIXA 1L 30 

SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA SABOR PÊSSEGO: Composto Liquido de Polpa 

Concentrada de Pessego,agua Potavel, Acucar Podendo Ser Adicionado de Acidos; Possuindo No 

Minimo 40% Da Polpa Da Fruta; Apresentando Sabor e Aroma Caracteristicos e Cor Amarelada; 

Com Validade Minima de 180 Dias Da Data de Fabricacao e 120 Dias Na Data Da Entrega; Com 

Embalagem Primaria Caixa Cartonada Aluminizada; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo 

Com a Instrucao Normativa 12/03(mapa), Rdc 12/01, Rdc 259/02,rdc 360/03,rdc 05/07,rdc 14/14 

e Alteracoes; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Adm. Determinados 

Pelo Mapa e Anvisa;  R$4,16 R$124,90 

157 AMPLA UNIDADE 150 

TELA DESODORIZADORA PARA MICTÓRIO: com pedra neutralizadora, composição: cloro 

metil isotiazolinona, sayacthyl morpholinium ethosulfatem, tensoativo coadjuvantes, corante e 

essência, na fragrância lavanda, pinho, eucalipto,  com sistema de furos e anti-respingos. Apresentar 

identificação do fabricante e registro de normas técnicas.  R$9,90 R$1.485,00 

158 MEI/ME/EPP UNIDADE 150 

TELA DESODORIZADORA PARA MICTÓRIO: com pedra neutralizadora, composição: cloro 

metil isotiazolinona, sayacthyl morpholinium ethosulfatem, tensoativo coadjuvantes, corante e 

essência, na fragrância lavanda, pinho, eucalipto,  com sistema de furos e anti-respingos. Apresentar 

identificação do fabricante e registro de normas técnicas.  R$9,90 R$1.485,00 
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Franca-SP, 6 de julho de 2017.  

   

 

Prof. Dr. Décio Antônio Piola 

Diretor da Faculdade de Direito de Franca 

 

159 AMPLA UNIDADE 9 

VASSOURA DOMÉSTICA CERDAS PIAÇAVA, N.º 6: com cerdas de piaçava, com largura 

aproximada de 30 cm, cepa em madeira revestida de chapa e cabo de madeira plastificado com 

ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,60 M. Deve apresentar 

resistência adequada e não soltar cerdas com facilidade. Apresentar identificação do fabricante e 

registro de normas técnicas. R$13,28 R$119,48 

160 MEI/ME/EPP UNIDADE 3 

VASSOURA DOMÉSTICA CERDAS PIAÇAVA, N.º 6: com cerdas de piaçava, com largura 

aproximada de 30 cm, cepa em madeira revestida de chapa e cabo de madeira plastificado com 

ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,60 M. Deve apresentar 

resistência adequada e não soltar cerdas com facilidade. Apresentar identificação do fabricante e 

registro de normas técnicas. R$13,28 R$39,83 

161 AMPLA UNIDADE 15 

VASSOURA DOMÉSTICA CERDAS SINTÉTICAS: com cerdas sintéticas em polipropileno, 

com largura aproximada de 30 cm. Altura mínima das cerdas 11 cm. Cepa em plástico resistente 

ou madeira e cabo de madeira plastificado com ponteira plástica para pendurar. Comprimento 

mínimo do cabo: 1,60 M. Deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e 

facilidade na remoção de detritos e pó. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas R$12,58 R$188,63 

162 MEI/ME/EPP UNIDADE 5 

VASSOURA DOMÉSTICA CERDAS SINTÉTICAS: com cerdas sintéticas em polipropileno, 

com largura aproximada de 30 cm. Altura mínima das cerdas 11 cm. Cepa em plástico resistente 

ou madeira e cabo de madeira plastificado com ponteira plástica para pendurar. Comprimento 

mínimo do cabo: 1,60 M. Deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e 

facilidade na remoção de detritos e pó. Apresentar identificação do fabricante e registro de normas 

técnicas R$12,58 R$62,88 


