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ATENÇÃO LICITANTES – DICAS IMPORTANTES 
  
Leia e releia este Edital. 
  
É importantíssimo que para participar desta licitação você se certifique de tudo o que está 
contido no Edital: desde a data de abertura e do julgamento, passando pelo objeto da 
licitação, a documentação solicitada para habilitação, até os prazos e formas para 
questionamentos, recursos e outros aspectos. 
  
Leia o Edital na íntegra, a fim de não correr o risco de ficar inabilitado ou desclassificado 
pela falta de algum documento ou por um simples erro de proposta. 
  

Realize seu cadastro junto ao Portal de Compras por meio do endereço  
https://portaldecompras.fiesc.com.br/Empresa/CadastroExterno/ApresentacaoCad
astro, caso ainda não faça parte do cadastro geral de fornecedores da Entidade(s) 
Licitante(s). 
 
Em caso de dúvida, utilize seu direito ao esclarecimento, mas nunca participe sem estar 
ciente de todas as condições do Edital. 
 
Toda solicitação de esclarecimento/questionamento deverá ser feita exclusivamente por 
meio de registro no sistema eletrônico: http://portaldecompras.fiesc.com.br – função 
“Esclarecimentos”, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas corridas (na contagem 
das horas corridas, não serão contabilizadas as horas relativas aos sábados, domingos e 
feriados nacionais) anteriores a data fixada para sessão de abertura, sob pena de 
decadência do direito.  
  
Após a leitura deste Edital, comece já a preparar a documentação, pois alguns 
documentos podem levar dias para chegar às suas mãos, caso não estejam regularizados. 
  
Formule sua proposta com cuidado – Analise tudo o que foi solicitado e fique atento aos 
detalhes! 
  
Esteja atento também ao momento correto de envio de documentos de habilitação, pois 
estes possuem prazos estabelecidos no Edital para serem encaminhados. 
  

Atenciosamente, 
  

  

Comissão Permanente de Licitação 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 1933/2021/SESI/SENAI 

    

Entidade(s): SESI/SENAI 

Modalidade: PREGÃO  N° 1933/2021 

Forma: ELETRÔNICO  Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE  

Data: 08/12/2021 Horário: 10h 

Local: http://portaldecompras.fiesc.com.br 

Local de entrega dos documentos de habilitação: Rodovia Admar Gonzaga, 2765, 
Térreo, Itacorubi, CEP: 88034-001, Florianópolis/SC – Sede FIESC 

 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/ Departamento Regional de Santa Catarina - 
SESI/DR/SC e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 

Departamento Regional de Santa Catarina – SENAI/DR/SC, sob CNPJ n.º 
03.774.688/0001-55, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, com sedes 
na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.765, Itacorubi, Florianópolis-SC, doravante 
denominada(s) simplesmente Entidade(s) Licitante(s), por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna(am) público aos interessados que promoverá(ão) 

LICITAÇÃO, pela modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 
PREÇO, POR LOTE, que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI 
e SENAI, devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores alterações 
publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006, 11/05/2011 e 23/12/2011, e demais 
disposições deste Edital e seus anexos. 
 
O início da sessão de disputa de preços ocorrerá na data e horário expostos acima e será 
realizado em sessão pública, por meio de Internet, no endereço eletrônico exposto acima, 
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação), em todas as suas fases, 
sendo conduzido por Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação, que cuidarão do 
seu processamento e julgamento. O prazo limite para cadastramento das propostas será 
de até 10 (dez) minutos antes do horário exposto acima. Todas as referências de tempo 
no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de 
Brasília (DF).  
 
Os documentos relacionados a seguir são partes integrantes deste Edital: 

Anexo I – Termo de referência; 

Anexo II – Modelo de proposta comercial atualizada; 

Anexo III – Declaração especial; 

Anexo IV – Relação de quantitativos por unidade; 

Anexo V – Modelo de levantamento de informações de armazenagem; 

Anexo VI – Minuta do contrato de fornecimento. 

1 – DO OBJETO  

1.1 – Seleção para contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de 
materiais de Higiene e Limpeza, para atendimento das necessidades das Entidade(s) 
Licitante(s) de SESI/SENAI de todo o Estado de Santa Catarina, conforme condições e 
exigências deste Edital e seus anexos. 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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2.1 – Respeitadas as normas vigentes o fornecedor licitante interessado em participar 
deste Pregão Eletrônico, deverá estar devidamente constituído de acordo com a atividade 
prevista no objeto e atender a todas as exigências deste Edital e seus anexos; 

2.1.1 – Solicitar a inclusão no cadastro geral de fornecedores da(s) Entidade(s) 
Licitante(s), por meio do site http://portaldecompras.fiesc.com.br - seção “cadastro”. 

2.1.1.1 - A solicitação deve ser realizada preferencialmente até 01 (um) dia útil antes da 
abertura deste pregão, para que haja tempo hábil da(s) Entidade(s) Licitante(s) liberarem 
as empresas para participação. A(s) Entidade(s) Licitante(s) não se responsabiliza(m) por 
cadastros solicitados fora deste prazo, pois poderá não haver tempo para liberação 
desses.  

2.2 – O Edital e seus anexos, bem como seus esclarecimentos, erratas e prorrogações, 
estarão disponíveis na(s) Entidade(s) Licitante(s) por meio do site 
http://portaldecompras.fiesc.com.br, sendo de responsabilidade do fornecedor o 
acompanhamento, no mesmo site, de alterações que porventura ocorrerem.   

2.3 – O Pregão poderá ser consultado na opção – Pregão Eletrônico/Consulta Pregão 
Eletrônico no site: http://portaldecompras.fiesc.com.br seção “Mural”. 
 
2.4 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de senha pessoal intransferível, para 
acesso ao sistema eletrônico, ao representante do fornecedor licitante, sendo que o 
credenciamento e sua manutenção dependerão de registro atualizado. 
 
2.5 – O credenciamento junto à(s) Entidade(s) Licitante(s) implica na responsabilidade 
legal do fornecedor licitante e de seu representante e na presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  
 
2.6 – O uso da senha de acesso pelo fornecedor licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou à(s) Entidade(s) Licitante(s), responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
2.7 – A perda de senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente à(s) 
Entidade(s) Licitante(s) para imediato bloqueio de acesso. 
 
2.8 – O fornecedor licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
e lances. 
 
2.9 – Os fornecedores licitantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico, 
ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios por sua não conexão, 
desconexão ou pela inobservância de quaisquer mensagens ou avisos emitidos pelo 
sistema, não cabendo à(s) Entidade(s) Licitante(s), responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes.  

2.10 - Não poderá participar da presente licitação o fornecedor que: 

2.10.1 – Vencedor em licitação anterior esteja em atraso na entrega, total ou parcial, do 
objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquele que, adjudicado nos últimos dois anos, 
não tenha cumprido o contrato, independentemente de qualquer modalidade de aquisição 
ou de qualquer outra penalidade que lhe tenha sido aplicada pela(s) Entidade(s) 
Licitante(s); 
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2.10.2 – Tenha participação seja a que título for, de dirigentes ou empregados da(s) 
Entidade(s) Licitante(s); 
 
2.10.3 - Tenha participação, seja a que título for, de ex-empregados da FIESC e suas 
Entidades, cujo lapso temporal entre seus desligamentos e a data de apresentação da 
proposta seja igual ou inferior a 18 (dezoito) meses. 
 
2.10.4 – Esteja sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; 
 
2.10.5 – Seja estrangeiro e não esteja legalmente estabelecido no Brasil; 
 
2.10.6 – Esteja inscrito no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS). 
 

3 – DA HOMOLOGAÇÃO DAS MARCAS  

 
3.1. Serão aceitas outras marcas daquelas indicadas como homologadas na especificação 
dos itens constantes no ANEXO I – Termo de Referência, desde que atendidos os 
seguintes critérios: 
 
3.1.1. A empresa que desejar homologar o seu produto deverá encaminhar uma 
unidade de amostra do item no prazo de até 5 (cinco) dias úteis anteriores a data de 
abertura do certame, conforme as orientações abaixo: 

 
3.1.2. As amostras deverão ser encaminhadas em embalagens com a seguinte 
identificação: 
 
 
 
 
 
 
3.1.3. As amostras enviadas deverão ser identificadas com os respectivos itens, sendo 
necessário o envio de 01 (um) item de cada. 
 
3.1.4. Juntamente com a amostra, o proponente deverá encaminhar cópias dos catálogos 
ou prospectos detalhados e/ou cópias dos capítulos dos manuais do item, que descrevam 
e complementem as especificações técnicas, a fim de proporcionar a análise. 
 
3.1.5. A homologação se dará com a análise técnica de todas as funcionalidades do 
produto. O produto deverá ficar à disposição da(s) Entidade(s) Licitante(s) por um período 
de 2 (dois) dias úteis para testes e homologação. 
 
3.1.6. Após a análise, será emitido laudo técnico com parecer de homologação, ou recusa 
do item proposto. O laudo técnico será enviado ao proponente via e-mail, o original ficará 
disponível na sede da(s) Entidade(s) Licitante(s) para retirada. 
 
3.1.7. Caso a proponente não retire as amostras após o prazo acima estipulado, as 
mesmas serão descartadas ou destinadas conforme o melhor entendimento da(s) 
Entidade(s) Licitante(s), não cabendo a este qualquer tipo de ressarcimento. 
 
3.2. Correrá por conta do fornecedor licitante as despesas com envio e retirada das 
amostras.  
 
3.3. Não serão homologados produtos entregues fora dos prazos estipulados. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021 
PRODUTO PARA ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO  

EMPRESA: ............................................. 
Telefone/ e-mail 
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3.3.1. Para os itens que não possuem marcas homologadas identificadas na planilha 
constante no ANEXO I – Termo de Referência, os procedimentos acima não serão 
necessários. 
 
3.4. Local de entrega/envio das amostras:  
 
Federação do Estado de Santa Catarina – FIESC 
Rodovia Admar Gonzaga, 2765 – Itacorubi – Florianópolis/SC – CEP 88034-001 
 

4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL  

 
4.1 - A proposta comercial, definindo a marca e modelo, quando exigido, conforme 
disposto no ANEXO I do Edital, deverá ser registrada por meio do sistema eletrônico de 
compras, no endereço http://portaldecompras.fiesc.com.br, observados os prazos, 
condições e especificações estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
4.2 - O envio da proposta comercial pelo fornecedor licitante pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
inclusive das exigências de habilitação previstas no presente instrumento.  
 
4.3 - O cadastro das propostas no portal de compras deverá ser efetuado no valor 
unitário do item, respeitando os valores de referência informados no ANEXO I do 
Edital. Os lances serão efetuados no valor global do lote.  

4.4 - Para elaboração da proposta os fornecedores deverão considerar: 

4.4.1 - Os pedidos serão encaminhados, por meio de documento denominado “ordem de 
compra” emitido pela(s) Entidade(s) Licitante(s); 
 
4.4.2 - Os produtos deverão ser entregues e instalados nas unidades da(s) Entidade(s) 
Licitante(s), conforme endereços descritos na ordem de compra; 
 
4.4.3 - O prazo de entrega, para atendimento das ordens de compra deverá ser no máximo 
de 5 (cinco) dias úteis do recebimento desta; 
 
4.5 – Os preços propostos deverão ser limitados a duas casas decimais. 
 
4.6 – No(s) preço(s) cotado(s) pelo fornecedor licitante considerar-se-ão incluídos todos 
os custos diretos e indiretos, necessários à completa e perfeita realização do objeto desta 
licitação, tais como: despesas como mão de obra, administração, leis sociais, encargos de 
natureza trabalhista, previdenciário, alimentação, hospedagem, transporte de material e 
de pessoal, equipamentos e materiais, instalação, frete, seguros, embalagens, 
treinamentos, manuais, garantias (quando aplicável), qualquer despesa acessória e/ou 
necessária não especificada neste Edital, os tributos(impostos, taxas, 
emolumentos),  inclusive o diferencial do ICMS de origem, nos casos de 
fornecimento de materiais oriundos de outro Estado que não de Santa 
Catarina, contribuições fiscais e parafiscais, assim como o lucro, razão pela qual não 
serão considerados pleitos de acréscimos após a abertura da proposta. 
 

4.6.1. Caberá ao fornecedor licitante, na hipótese de faturamento em separado de 
material, quando o fornecimento originado fora do Estado de Santa Catarina, incluir 
no valor de sua proposta lançada no Portal de Compras da FIESC, QUANDO 
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HOUVER INCIDÊNCIA, a diferença do ICMS de origem em relação ao ICMS de Santa 
Catarina – DIFAL, APENAS PARA EFEITO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. 
 
4.6.2. Deve-se considerar a incidência do ICMS para venda de mercadoria destinada para 
ativo imobilizado bem como a alíquota de ICMS incidente, além de informar o estado de 
origem da mercadoria, o CST/CSOSN e o NCM da mercadoria junto ao Anexo II – Modelo 
de Proposta Comercial.  
 
4.6.3. Caso o Fornecedor Licitante ou a mercadoria possua qualquer benefício fiscal de 
ICMS, como redução ou isenção de base de cálculo ou de alíquota, o Fornecedor Licitante 
precisa informar junto ao preço o embasamento legal do benefício junto ao Anexo II – 
Modelo de Proposta Comercial. 

4.6.3.1. É de responsabilidade do Fornecedor Licitante a verificação de incidência 
ou não de DIFAL sobre o produto ofertado. 

4.6.4. Caso seja vencedor, o fornecedor licitante deverá apresentar ao final da etapa 
de negociação sua PROPOSTA COMERCIAL – na forma do ANEXO II – considerando o 
valor de julgamento vencedor (VALOR DO PORTAL), o DIFAL – QUANDO HOUVER 
INCIDÊNCIA - e o valor do produto – sem DIFAL (QUE SERÁ FATURADO PARA 
PAGAMENTO DO SESI/SC). 
 
4.6.5. Para garantir a isonomia da disputa entre fornecedores licitantes de SC e de outros 
Estados, os preços apresentados pelos fornecedores licitantes de outros Estados 
referentes a mercadorias adquiridas para ativo imobilizado deverão considerar o 
diferencial de alíquota no momento da análise da precificação que será recolhido pela(s) 
Entidade(s) Licitante(s) no momento da aquisição do produto. 
 
4.6.6.  Os Fornecedores Licitantes de SC não optantes pelo Simples Nacional, atendendo 
a alínea “n” do Art. 19, III da lei estadual nº 10.297/96, ou legislação atualizada, precisam 
considerar a alíquota de 17% quando a mercadoria for destinada a ativo imobilizado, a 
menos que o Fornecedor Licitante ou a mercadoria estejam amparados por benefício 
específico ou a mercadoria possua alíquota diferente relacionada no RICMS/SC. 
 
4.6.7. O DIFAL - diferença de alíquota, conforme apresenta a planilha do Anexo II – Modelo 
de Proposta Comercial, é o valor correspondente ao Valor do ICMS SC subtraído do Valor 
do ICMS de outro Estado ou Simples Nacional, a ser recolhido por obrigação tributária 
pelo SESI/SC. 

 
4.7. – As propostas comerciais deverão especificar claramente o prazo de sua validade 
não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da abertura das mesmas, 
sendo considerado este prazo na falta de especificação na proposta. 
 
4.7.1 – O Fornecedor licitante, 1º classificado, deverá enviar juntamente com sua proposta 
comercial atualizada, o ANEXO V - Levantamento de informações de armazenagem, 
informando dados de peso / embalagem / pallet / referentes aos produtos já informados 
na proposta comercial atualizada. 
 
4.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
4.9 - Até a abertura da sessão os fornecedores licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 
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4.10 - Serão desclassificadas as propostas que contiverem qualquer elemento que 
possibilite a identificação do fornecedor licitante. 
 

4.11 – Junto à Proposta deverá ser apresentado informativo sobre os produtos 
ofertados, com as especificações de acordo com o ANEXO I deste instrumento, 
dados técnicos necessários para a perfeita identificação dos mesmos, devidamente 
comprovada por meio de prospectos e/ou capítulos dos manuais dos respectivos 
produtos, que descrevam e complementem as especificações técnicas, a fim de 
proporcionar o julgamento do item.  
 
3.11.1. - A omissão de dado(s) técnico(s) em prospecto(s)/manual(is) deverá(ão) ser 

sanada(s) através de aceite do fornecedor licitante, no chat do Pregão Eletrônico, quando 
questionada, não eximindo da sua responsabilidade. 

 
3.12. Fica a critério da(s) Entidade(s) Licitante(s), caso sinta necessidade, solicitar ao 
licitante 1º classificado com o menor preço, que encaminhe 01 (uma) amostra do 
equipamento, para julgamento técnico. O prazo para entrega da amostra caso seja 
necessário será de até 05 dias no endereço: Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 
Florianópolis/SC. 
 
3.13.  É de responsabilidade do fornecedor licitante todos os custos provenientes em 
relação ao envio e retirada do equipamento utilizado como amostra. 
 

5 – DA FASE COMPETITIVA DO CERTAME  

 
5.1 – Na data e horário previstos neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com a abertura e divulgação das propostas comerciais; 
 
5.2 – A Comissão Permanente de Licitação analisará a conformidade das propostas 
comerciais encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância 
com o estabelecido no instrumento convocatório, cabendo ao Pregoeiro registrar e 
disponibilizar a decisão no sistema eletrônico; 
 

5.2.1 – As empresas de fora do Estado de Santa Catarina deverão – PARA EFEITO 
DE DISPUTA, considerar o valor correspondente ao DIFAL no valor do produto, 
QUANDO HOUVER INCIDÊNCIA. 
 

5.3 – As propostas serão analisadas e classificadas inicialmente sem a observância 
do preço referência constante no ANEXO I do Edital, entretanto, na fase de 
negociação, será classificada somente a empresa que apresentar o preço final igual 
ou inferior aos preços de referência, ou seja, a dotação orçamentária prevista para 
essa contratação.    
 
5.4 – Iniciada a fase competitiva, os representantes dos autores das propostas 
classificadas, deverão estar conectados ao sistema eletrônico para participar da sessão 
de lances;  
 
5.4.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará 
obrigatoriamente, por sorteio automático, a ser efetuado pela Portal de Compras. 
 
5.5 – Os representantes dos fornecedores licitantes poderão oferecer lances sem 
restrições de quantidade ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, 
sucessivos e decrescentes, mas sempre inferior ao seu último lance ofertado, onde o 
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sistema eletrônico não aceitará dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro; 
 
5.6 – Durante o transcurso da sessão pública, o sistema eletrônico informará aos 
representantes dos fornecedores licitantes, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado pelo sistema eletrônico, vedada a identificação dos autores dos lances aos 
demais fornecedores licitantes participantes; 
 
5.7 – Por iniciativa do Pregoeiro, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início prazo 
aleatório de até 30 (trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual 
estará automaticamente encerrada a recepção de lances;  
 
5.8 – O sistema eletrônico ordenará os lances em forma crescente de preço, informando 
a proposta de menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances; 
 
5.9 – Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema 
eletrônico, com acompanhamento de todos os representantes, solicitação ou 
contraproposta ao fornecedor licitante que tenha apresentado a proposta de menor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, observado os critérios de julgamento, não sendo 
admitido negociar condições diferentes previstas neste Edital; 
 
5.9.1. Caso a empresa vencedora seja de fora do Estado de Santa Catarina, DEVERÁ, 
OBRIGATORIAMENTE, CASO HAJA INCIDÊNCIA, além da negociação do preço com o 
Pregoeiro, considerar o valor referente ao DIFAL (item 4.6.7). 
 
5.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
 
5.11 – O Pregoeiro ordenará os lances em ordem crescente de preço e determinará ao 
fornecedor licitante classificado em primeiro lugar que encaminhe a proposta comercial 
atualizada escrita e assinada nos moldes do ANEXO II, contendo os menores preços 
vencedores, mantidas as mesmas condições constantes da proposta original, juntamente 
com os documentos de habilitação, nos termos do item 6 deste Edital. 
 
5.12 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, 
se o sistema eletrônico permanecer acessível aos fornecedores licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. Caso a desconexão 
persista, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa do Pregoeiro aos fornecedores licitantes. 
 
5.13 – Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá temporariamente o Pregão 
Eletrônico, para que seja analisada a compatibilidade dos produtos ofertados com as 
características constantes do presente Edital, podendo, a seu critério, serem solicitadas 
amostras ou documentação com informações técnicas adicionais do produto. 
 
5.14 – Ocorrendo a suspensão prevista no item acima, o Pregoeiro notificará os 
participantes da data e horário de reabertura do Pregão Eletrônico para conclusão da 
etapa de aceitação das propostas.  
 

6 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

6.1 – A Comissão efetuará o julgamento das propostas pelo critério do MENOR 
PREÇO POR LOTE, respeitados os valores de referência estabelecidos, inclusive de 
valores unitários. 
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6.1.1. Para fins de julgamento: o valor a ser apresentado pela(s) empresa(s) 
licitante(s) fora do Estado de Santa Catarina no Portal de Compras não poderá ser 
superior aos valores de referência estimados COM DIFAL. 
 
6.1.2 – A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço 
adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 30 (trinta) minutos, 
contados da convocação, via chat, efetuada pelo Pregoeiro, sendo facultado a este 
a ampliação do prazo. 
 
6.2 – A Comissão analisará a proposta comercial atualizada e serão desclassificadas as 
propostas, que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam 
omissas ou apresentem irregularidades ou cujos preços sejam manifestamente 
inexequíveis.  
 
6.2.1. Será classificada a Proposta após análise e a(s) Entidade(s), ao final do processo, 
homologará(ão) o valor ofertado pela empresa, caso seja vencedora. 
 
6.2.2 – A(s) Entidade(s) homologará(ão) SOMENTE o valor ofertado correspondente ao 
produto na Proposta Comercial Ajustada, independentemente de eventual revisão sobre a 
incidência ou não do DIFAL. 
 
6.3 – Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 
apontadas pelo Pregoeiro.  
 
6.4 - Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 
 
6.5 - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento 
convocatório.   
 
6.6 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 
jurídica, registrando em ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 
de classificação e habilitação.   

 

7 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
7.1 - A licitante deverá encaminhar os documentos de habilitação exigidos neste Edital 
concomitantemente com o registro da proposta, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, em formato *.PDF, preferencialmente em pasta zipada.   
 
7.1.1 - A habilitação das licitantes será julgada com base nos documentos encaminhados 
até a data e horário previstos neste Edital.  
 
7.1.2 - Os documentos remetidos via Portal de Compras poderão ser solicitados em 
original ou por cópia autenticada, a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo 
Pregoeiro.  
 
7.1.2.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados para: FIESC – GEDEC – COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS E 
LICITAÇÕES - Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001. 
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7.2 - Documentos complementares (habilitação e documentos técnicos), quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão, mediante solicitação do 
Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao último lance.    
 

7.2.1 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; ou 
 
c) contrato social do fornecedor ou estatuto com ata da assembleia que elegeu a atual 
diretoria, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou publicação da mesma 
em jornal de grande circulação; ou 
 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

7.2.2 – Documentos relativos à qualificação técnica: 
 
a) 1 (um) atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, atestando, qualificando e comprovando a aptidão para o fornecimento 
compatíveis com o objeto da licitação.  
 
a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado original ou cópia 
reprográfica autenticada, assinados por autoridades ou representante de quem o expediu, 
com a devida identificação (Não será aceito atestado apresentado no papel timbrado do 
fornecedor licitante). 
 
b) Alvará sanitário atualizado, expedido pelo órgão sanitário competente que libera o 
funcionamento do estabelecimento do fornecedor licitante; 
 
c) declaração especial preenchida - ANEXO III deste Edital. 
 

7.2.3 – Documento relativo à qualificação econômico-financeira: 
 
a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do 
fornecedor licitante. 
 

NOTA PARA LICITANTES CATARINENSES: O Poder Judiciário de Santa 
Catarina emitiu um aviso, em seu próprio site, conforme segue: 

“Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de 
Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e 
"Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas 
tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser 
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade”.  

 

7.2.4 – Documentos relativos à regularidade fiscal: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
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b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do fornecedor licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual; 
 
c) prova de regularidade com a fazenda federal, por meio da certidão negativa de débito 
ou positiva com efeitos de negativa, prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 
2014, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na internet, que comprove a 
inexistência de débito, que poderá ser obtida junto ao site www.receita.fazenda.gov.br;  
 
d) prova de regularidade com tributos estaduais, por meio de certidão negativa expedida 
pela unidade federativa da sede do fornecedor licitante; 
 
e) prova de regularidade com tributos municipais, por meio de certidão negativa expedida 
pelo município sede do fornecedor licitante.  
 

e.1) no caso de municípios que emitam Certidão Negativa de Tributos 
Mobiliários e Certidão Negativa de Tributos Imobiliários para comprovar a 
regularidade, as duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, 
caso contrário não terão validade. 

 
f) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
expedido pela Caixa Econômica Federal, por meio da apresentação da certidão negativa 
de débito, ou positiva com efeitos de negativa, sendo válida simples cópia reprográfica de 
consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site www.caixa.gov.br; 
 
g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, sob o abrigo da Lei nº 12.440/2011, sendo válida simples 
cópia reprográfica de consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site 
www.tst.jus.br/certidao; 
 
7.3 – Os documentos supracitados deverão estar em plena validade, e, quando não 
tiverem sua validade expressa, deverão ser emitidos com no máximo 60 (sessenta) dias 
corridos de antecedência da data prevista para abertura das propostas, excetuando-se 
deste prazo os documentos de habilitação jurídica e os atestados de capacidade técnica. 
 
7.4 – Será inabilitado o fornecedor licitante que não atender no todo ou em parte às 
condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, que apresente documentos 
com quaisquer tipos de vícios, erros de conteúdo e forma, sejam omissos, vagos, 
contenham vantagens não previstas no ato convocatório ou ainda, deixarem de apresentar 
qualquer documento, bem como, quando exigível, com prazo de validade expirado. 
 
7.5 – Não serão aceitos protocolos em relação aos documentos solicitados neste item.  
 
7.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do fornecedor licitante com o número do CNPJ e endereço 
respectivo, devendo ser observado o seguinte: 
 
a) se o fornecedor licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; ou 
b) se o fornecedor licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto o(s) atestado(s) de capacidade técnica que poderá(ão) ser emitido(s) para 
matriz ou para filial e outros documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
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7.7 – Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, observados os 
documentos necessários à habilitação, o fornecedor licitante será declarado vencedor. 
 
7.8 – Sendo a hipótese de inabilitação ou de descumprimento de exigências estabelecidas 
pelo instrumento convocatório, caberá à Comissão Permanente de Licitação autorizar o 
Pregoeiro a convocar o autor do segundo menor lance e, se necessária observada à ordem 
crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de 
aceitabilidade estabelecido por este instrumento convocatório. 
 
7.9 – Caso todos os fornecedores licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos fornecedores 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas, na forma do Item 6.2 deste Edital, escoimadas das causas que 
motivaram a inabilitação ou desclassificação – NÃO SENDO PERMITIDA A ALTERAÇÃO 
DO VALOR INICIAL DESCRITO NO DOCUMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL. 
 

8 – DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

 
8.1 – O sistema eletrônico emitirá ata circunstanciada, da sessão pública do Pregão, 
contendo o(s) registro(s):  
a) dos fornecedores licitantes; 
b) das propostas apresentadas na ordem de classificação; 
c) as informações postadas através da ferramenta de chat; 
d) os valores vencedores finais. 
 

9 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 
CONVOCATÓRIO  

 
9.1 – Sob pena de decadência do direito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas 
corridas (na contagem das horas corridas, não serão contabilizadas as horas relativas 
aos sábados, domingos e feriados nacionais) anteriores a data fixada para sessão de 
abertura, qualquer pessoa, por meio de registro no sistema eletrônico, poderá solicitar 
esclarecimentos - função “Esclarecimentos” - ou impugnar o presente Edital. 
 
9.2 – Caberá a Comissão Permanente de Licitação, decidir sobre tal pedido de 
impugnação do Edital antes da realização do certame licitatório. 
 
9.3 – Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes 
necessários, será designada nova data para a realização da presente licitação, mediante 
comunicação por meio do site http://portaldecompras.fiesc.com.br, se a eventual alteração 
do Edital vier a afetar a formulação das propostas. 
 

10 – DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
10.1 – Da decisão que desclassificar as propostas de preços iniciais, somente caberá 
pedido de reconsideração à própria Comissão Permanente de Licitação, a ser apresentado 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, acompanhado da justificativa de suas 
razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser 
disponibilizada no sistema eletrônico; 
 
10.1.1 – A Comissão Permanente de Licitação decidirá no mesmo prazo, salvo motivos 
que justifiquem a sua prorrogação, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a 
decisão no sistema eletrônico; 
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10.1.2 – Da decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa ao pedido de 
reconsideração não caberá recurso. 
 
10.2 – Declarado o fornecedor licitante vencedor, os demais fornecedores licitantes que 
desejarem recorrer, deverão manifestar de forma imediata e motivada sua intenção de 
recorrer, registrando a síntese de suas razões recursais em campo próprio do sistema 
eletrônico no prazo máximo de 30 (trinta) minutos;  
 
10.2.1 – A falta de manifestação imediata e motivada do fornecedor licitante importará a 
decadência do direito de recurso; 
 
10.2.2 – Admitido o recurso, o fornecedor licitante apresentará o recurso, anexando em 
campo próprio do sistema eletrônico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas 
(na contagem das horas corridas, não serão contabilizadas as horas relativas aos 
sábados, domingos e feriados nacionais) à Autoridade Competente, que será 
disponibilizado a todos os fornecedores licitantes participantes. Os demais interessados, 
desde logo, ficam intimados a apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do fornecedor recorrente, devendo apresentá-las 
em campo próprio do sistema eletrônico sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
 
10.2.3 – Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data 
final para sua interposição, ou quando for o caso, daquela prevista para a manifestação 
dos demais fornecedores licitantes, pela Autoridade Competente ou por quem esta delegar 
competência, nos termos do § 3º do art. 22 e do art. 23 do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI e SENAI. 
 
10.2.4 – O acolhimento do recurso implicará tão somente na invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
10.2.5 – Os recursos terão efeito suspensivo somente quando interpostos contra a decisão 
que declarar o fornecedor licitante vencedor.  
 
10.3 – Não serão conhecidas as impugnações, os recursos e as contrarrazões 
apresentadas fora do sistema eletrônico ou do prazo legal.  
 
10.4 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dia de expediente na 
sede das Entidade(s) Licitante(s). 
 

11 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

11.1 – Para fins de homologação, o preço será equivalente ao valor do produto, 
descontada a DIFAL, SE HOUVER INCIDÊNCIA, que será considerada apenas para efeito 
de julgamento.  

11.1.1 – Caso o Fornecedor Licitante ou a mercadoria possua qualquer benefício 
fiscal de ICMS, como redução de base de cálculo ou de alíquota, ou isenção, o valor 
máximo a ser homologado será SOMENTE o valor correspondente ao produto. 

11.2 – Declarado o licitante vencedor pela Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro 
consignará esta decisão e os eventos ocorridos em ata própria, que será disponibilizada 
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pelo sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para 
homologação e adjudicação. 

11.3 – Concluído o julgamento das propostas, passado o prazo recursal e realizada a 
homologação e adjudicação do objeto da licitação ao fornecedor licitante vencedor, o 
resultado da licitação será disponibilizado no site http://portaldecompras.fiesc.com.br.     
  

12 – DA CONTRATAÇÃO 

 
12.1 – A contratação será formalizada por meio de CONTRATO, conforme ANEXO VI – 
Minuta do Contrato, parte integrante deste Edital.  
 
12.2 – Homologado/adjudicado o resultado deste certame, o contrato será formalizado em 
via digital mediante assinatura(s) eletrônica(s) por meio de ferramenta indicada pela(s) 
Entidade(s) Licitante(s). O prazo de assinatura(s) do contrato será de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir do envio de aviso eletrônico emitido pela ferramenta indicada, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
12.2.1 – Igualmente, e com o mesmo prazo, será(ão) formalizado(s) eventual(is) termo(s) 
de aditamento e outro(s) documento(s) que vier(e)m a ser firmado(s) pelas partes durante 
a vigência do contrato. 
 
12.2.2 – Os prazos aqui definidos começarão a contar da data de recebimento do aviso a 
ser encaminhado pela(s) Entidade(s) Licitante(s). 
 
12.3 – O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela(s) Entidade(s) Licitante(s). 
 
12.4 – Transcorrido o prazo sem que o contrato seja assinado, a(s) Entidade(s) Licitante(s) 
poderá(ão) convocar os demais fornecedores licitantes, obedecida à ordem de 
classificação, para assinar o contrato em idêntico prazo, desde que comprovadas suas 
habilitações.  
 
12.5 – O fornecedor licitante CONTRATADO ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 

13 – DAS PENALIDADES  

 
13.1 – O fornecedor que (I) ensejar o retardamento da execução do certame, (II) não 
mantiver a proposta, (III) comportar-se de modo inidôneo, (IV) fizer declaração falsa, (V) 
cometer fraude fiscal ou (VI) recusar-se injustificadamente em assinar o Contrato, aceitar 
ou retirar documento equivalente, dentro do prazo fixado, será penalizado pelo 
descumprimento total das obrigações assumidas, com as seguintes consequências: 
 
a) perda do direito à contratação; 
 
b) aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta comercial; 
 
c) perda de caução ou execução das demais garantias de propostas oferecidas; 
 
d) suspensão do direito de licitar ou contratar com a FIESC e suas Entidades, por um prazo 
de até 02 (dois) anos. 
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14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1 – A presente licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a(s) 
Entidade(s) Licitante(s) e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 
 
14.2 – As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os fornecedores interessados, atendidos ao interesse público 
e da(s) Entidade(s) Licitante(s), sem comprometimento da segurança da contratação. 
 
14.3 – Nenhuma indenização será devida aos fornecedores licitantes pela elaboração ou 
pela apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
 
14.4 – A adjudicação do objeto da licitação ao fornecedor licitante vencedor e a 
homologação do certame não implicarão direito à contratação. 
 
14.5 – Fica assegurado à(s) Entidade(s) Licitante(s) o direito de cancelar a licitação, antes 
de assinado o contrato, desde que justificado, de acordo com o art. 40, do Regulamento 
de Licitações e Contratos do SESI e SENAI. 
 
14.6 – Os recursos orçamentários para contratação do objeto deste Edital estão 
assegurados no orçamento geral da(s) Entidade(s) Licitante(s). 
 
14.7 – Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, salvo quanto ao conteúdo das 
propostas, até a respectiva abertura. 
 
14.8 – É facultado ao Pregoeiro, à Comissão Permanente de Licitação ou Autoridade 
Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a 
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.  
 
14.9 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do fornecedor licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas 
qualidades e as exatas compreensões da sua proposta durante a sessão do certame. 
  
14.10 – Este Edital, com suas partes integrantes, passará a fazer parte do instrumento 
contratual, como se nele estivesse transcrito. 

14.11 – A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do 
fornecedor licitante, com todos os termos e condições deste Edital, seus anexos e no 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI. 

14.12 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e 
inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na(s) Entidade(s) Licitante(s), exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. 

14.13 – No caso de alteração deste Edital, no curso do prazo estabelecido para a 
realização do certame, o prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
14.14 – Considerando que as Entidades do Sistema “S” não integram a administração 
pública, os benefícios previstos na Lei complementar 123/2006 para Empresas de 
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Pequeno Porte ou Microempresas não poderão ser requeridos pelos fornecedores 
licitantes no decorrer do certame licitatório.  
 
14.15 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e a Comissão Permanente de 
Licitação. 

 
 

Florianópolis, 16 de novembro de 2021. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1933/2021/SEISI/SENAI/SC 
 

1 – OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de materiais de 
Higiene e Limpeza, para atendimento das necessidades das Entidade(s) Licitante(s) de 
SESI/SENAI de todo o Estado de Santa Catarina, conforme condições e exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 

2 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

 
2.1. Para fins de escolha da proposta vencedora será considerado o fornecedor licitante 
que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE, não superior aos valores de referência 
estabelecidos no item 3.1 e cuja proposta estiver de acordo com as especificações deste 
Edital. 
 
2.2. O preço a ser registrado no sistema eletrônico (Portal de Compras) deverá 
corresponder ao preço unitário de cada Item, respeitado o respectivo valor de referência, 
CONSIDERANDO O VALOR EQUIVALENTE AO DIFAL (ITEM 4.6.1 do Edital). 
 

3 – DO VALOR DE REFERÊNCIA E QUANTIDADE ESTIMADA 

 
 3.1. O Preço da Proposta, para fins de julgamento, a ser apresentado pelo Fornecedor 
Licitante, não poderá ser superior aos valores apresentados abaixo: 
 

LOTE 1 - ALTO URUGUAI 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade  

Valor 

unitário de 

referência  

Valor total de 
referência 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 
2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
155 R$ 9,10 R$ 1.410,50 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

20 R$ 6,12 R$ 122,40 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

2 R$ 13,85 R$ 27,70 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo 
de lavagem de roupas com aspecto físico líquido viscoso 
concentrado, perfumado. Acondicionado em embalagem 
plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

9 R$ 7,38 R$ 66,42 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
49 R$ 14,05 R$ 688,45 

6 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 
SESI/ 
SENAI 

1 R$ 30,85 R$ 30,85 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 
SENAI 

122 R$ 9,83 R$ 1.199,26 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 
SENAI 

81 R$ 9,83 R$ 796,23 

9 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 

5litros 
SESI/ 
SENAI 

1 R$ 95,00 R$ 95,00 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

43 R$ 21,35 R$ 918,05 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 
SENAI 

24 R$ 37,85 R$ 908,40 
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12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, composto 

por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e 
sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 

provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 
SENAI 

158 R$ 2,09 R$ 330,22 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, composto 
por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 

Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e 
sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

25 R$ 16,43 R$ 410,75 

14 Unidade 
Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno 
/ 25cm 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 11,28 R$ 22,56 

15 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 6,05 R$ 42,35 

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, 

medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço 

carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
17 R$ 2,31 R$ 39,27 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato 

retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
Abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano 
com bactericida, fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

221 R$ 0,90 R$ 198,90 

18 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 
SESI/ 
SENAI 

6 R$ 15,40 R$ 92,40 

19 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras 
sintéticas NA COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por 

resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
143 R$ 2,02 R$ 288,86 

20 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque 

nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de 
até 5cm 

SESI/ 
SENAI 

65 R$ 1,85 R$ 120,25 

21 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque 

nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de 
até 5cm 

SESI/ 
SENAI 

118 R$ 2,95 R$ 348,10 

22 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: 

mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
3 R$ 11,40 R$ 34,20 

23 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 

SESI/ 
SENAI 

19 R$ 3,25 R$ 61,75 

24 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 
SESI/ 
SENAI 

1 R$ 11,85 R$ 11,85 

25 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades 
SESI/ 
SENAI 

1 R$ 48,65 R$ 48,65 

26 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
2 R$ 11,90 R$ 23,80 

27 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 23,28 R$ 162,96 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. 

Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos 
de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 

identificadas 

SESI/ 
SENAI 

20 R$ 28,35 R$ 567,00 

29 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. 

Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados 
fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos 
de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

SESI/ 
SENAI 

7 R$ 6,39 R$ 44,73 

30 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal para 
limpeza de pisos, paredes, inox entre outros utensílios. 
Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 55,90 R$ 111,80 

31 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, 

líquido de média viscosidade, de secagem rápida e de odor 

SESI/ 

SENAI 
6 R$ 11,05 R$ 66,30 
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floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 500ml 

32 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 
SESI/ 
SENAI 

11 R$ 9,95 R$ 109,45 

33 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

29 R$ 3,47 R$ 100,63 

34 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, 
não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 

delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente 
gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
4 R$ 153,85 R$ 615,40 

35 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados 
em pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem 
expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de 
alta qualidade e alvura 

SESI/ 
SENAI 

8 R$ 5,59 R$ 44,72 

36 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em 
rolo medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, 
produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% 

celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, e com alta alvura. Produto acondicionado em 
caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
228 R$ 46,35 R$ 10.567,80 

37 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% 
celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 

SESI/ 
SENAI 

140 R$ 55,35 R$ 7.749,00 

38 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta 
alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft 
contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

1459 R$ 12,45 R$ 18.164,55 

39 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 
SESI/ 
SENAI 

7 R$ 4,65 R$ 32,55 

40 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
16 R$ 8,14 R$ 130,24 

41 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e 

água. 

SESI/ 
SENAI 

7 R$ 3,15 R$ 22,05 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, 

branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

22 R$ 6,83 R$ 150,26 

43 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras 
dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, 
perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca 
perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

11 R$ 33,98 R$ 373,78 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras 
dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, 
perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca 
perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

SESI/ 
SENAI 

18 R$ 15,33 R$ 275,94 

45 Unidade 

Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na cor 

branca 

SESI/ 
SENAI 

5 R$ 31,85 R$ 159,25 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade 

SESI/ 
SENAI 

63 R$ 14,47 R$ 911,61 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

SESI/ 

SENAI 
21 R$ 19,40 R$ 407,40 
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mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade 

SESI/ 
SENAI 

55 R$ 29,40 R$ 1.617,00 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade 

SESI/ 
SENAI 

73 R$ 51,28 R$ 3.743,44 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade 

SESI/ 
SENAI 

10 R$ 64,60 R$ 646,00 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade 

SESI/ 

SENAI 
15 R$ 77,30 R$ 1.159,50 

52 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade 
de 20 litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg 

SESI/ 
SENAI 

3 R$ 19,53 R$ 58,59 

53 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade 
de 50 litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 63cm de largura e 80cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 15Kg. 

SESI/ 
SENAI 

1 R$ 46,35 R$ 46,35 

54 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade 
de 100 litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 30Kg. 

SESI/ 
SENAI 

3 R$ 77,85 R$ 233,55 

55 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem 
com 250ml 

SESI/ 
SENAI 

91 R$ 4,45 R$ 404,95 

56 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros SESI/ 
SENAI 

2 R$ 119,00 R$ 238,00 

57 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos 

SESI/ 
SENAI 

4 R$ 28,15 R$ 112,60 

58 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 
dobras em poliestireno de alto impacto (semelhante ao 
ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 

acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

4 R$ 33,75 R$ 135,00 

59 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: aromatizadas com fragrância e agentes 

bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o 
cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. 
Caixa com 12 unidades 

SESI/ 
SENAI 

26 R$ 18,03 R$ 468,78 

60 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno. 
Pacote com 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

13 R$ 19,05 R$ 247,65 
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61 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 
SESI/ 
SENAI 

12 R$ 9,97 R$ 119,64 

62 Unidade Vinagre de álcool 5litros 
SESI/ 
SENAI 

83 R$ 17,89 R$ 1.484,87 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 1 (R$) R$ 59.820,51 

 

 

LOTE 2 - CENTRO OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade  
Valor 

unitário de 

referência  

Valor total 
de 

referência 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

120 R$ 9,10 
R$ 

1.092,00 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
44 R$ 6,12 R$ 269,28 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
1 R$ 13,85 R$ 13,85 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de 
lavagem de roupas com aspecto físico líquido viscoso 

concentrado, perfumado. Acondicionado em embalagem 
plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

7 R$ 7,38 R$ 51,66 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

38 R$ 14,05 R$ 533,90 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 
SENAI 

71 R$ 9,83 R$ 697,93 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 

SENAI 
51 R$ 9,83 R$ 501,33 

8 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 
SESI/ 
SENAI 

1 R$ 95,00 R$ 95,00 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

21 R$ 21,35 R$ 448,35 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 
SENAI 

7 R$ 37,85 R$ 264,95 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 
SENAI 

123 R$ 2,09 R$ 257,07 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral 
e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
21 R$ 16,43 R$ 345,03 

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, 

COM suporte 

SESI/ 

SENAI 
4 R$ 6,05 R$ 24,20 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote 
com 08 unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
13 R$ 2,31 R$ 30,03 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato 

retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
Abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com 
bactericida, fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

123 R$ 0,90 R$ 110,70 

16 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 
SESI/ 
SENAI 

5 R$ 15,40 R$ 77,00 

17 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

111 R$ 2,02 R$ 224,22 

18 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque 
nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 
SENAI 

30 R$ 1,85 R$ 55,50 
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19 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque 
nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 
SENAI 

71 R$ 2,95 R$ 209,45 

20 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: 
mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 11,40 R$ 22,80 

21 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote 
com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
17 R$ 3,25 R$ 55,25 

22 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 
SENAI 

3 R$ 11,90 R$ 35,70 

23 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 
SESI/ 
SENAI 

6 R$ 23,28 R$ 139,68 

24 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. 

Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e 
superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a 

presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

14 R$ 28,35 R$ 396,90 

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. 

Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e 
superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a 
presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

6 R$ 6,39 R$ 38,34 

26 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza 
de pisos, paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. 
Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 55,90 R$ 111,80 

27 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
18 R$ 3,47 R$ 62,46 

28 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com 
as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 
100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 
Picotado a cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

25 R$ 153,85 
R$ 

3.846,25 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com 
alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
177 R$ 46,35 

R$ 

8.203,95 

30 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose 
virgem. Fardo com 6 bobinas 

SESI/ 
SENAI 

109 R$ 55,35 
R$ 

6.033,15 

31 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 

celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta 
alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft 
contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

1133 R$ 12,45 
R$ 

14.105,85 

32 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 
SESI/ 
SENAI 

6 R$ 4,65 R$ 27,90 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
8 R$ 8,14 R$ 65,12 

34 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e 

água. 

SESI/ 
SENAI 

6 R$ 3,15 R$ 18,90 

35 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato 
de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo 
tensoativo biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

17 R$ 6,83 R$ 116,11 

36 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, 

ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, 
líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

8 R$ 33,98 R$ 271,84 
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37 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 
capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
4 R$ 31,85 R$ 127,40 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade 

SESI/ 

SENAI 
49 R$ 14,97 R$ 733,53 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

16 R$ 19,40 R$ 310,40 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta densidade 

SESI/ 

SENAI 
43 R$ 29,40 

R$ 

1.264,20 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

56 R$ 51,28 
R$ 

2.871,68 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
8 R$ 64,60 R$ 516,80 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

11 R$ 77,30 R$ 850,30 

44 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 

20 litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 4Kg. 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 19,53 R$ 39,06 

45 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 

50 litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 63cm de largura e 80cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 15Kg. 

SESI/ 
SENAI 

1 R$ 46,35 R$ 46,35 

46 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 

100 litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 30Kg. 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 77,85 R$ 155,70 

47 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem 
com 250ml 

SESI/ 
SENAI 

71 R$ 4,45 R$ 315,95 

48 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros SESI/ 
SENAI 

1 R$ 119,00 R$ 119,00 

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 28,15 R$ 56,30 

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras 
em poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm 
(altura) x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 33,75 R$ 67,50 

51 Caixa 
Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: aromatizadas com fragrância e agentes 
SESI/ 
SENAI 

14 R$ 18,03 R$ 252,42 



 

 

 

 
25 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro 
da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 

12 unidades 

52 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 
SESI/ 
SENAI 

9 R$ 11,47 R$ 103,23 

53 Unidade Vinagre de álcool 5litros 
SESI/ 
SENAI 

32 R$ 17,89 R$ 572,48 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 2 (R$) 
R$ 

47.255,75 

 

 

LOTE 3 - CENTRO NORTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade  
Valor 

unitário de 

referência  

Valor total 
de 

referência 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 
de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
436 R$ 9,10 R$ 3.967,60 

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 

de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
12 R$ 3,20 R$ 38,40 

3 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. 

Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
321 R$ 6,12 R$ 1.964,52 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de 

lavagem de roupas com aspecto físico líquido viscoso concentrado, 

perfumado. Acondicionado em embalagem plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

3 R$ 7,38 R$ 22,14 

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 

brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

55 R$ 72,35 R$ 3.979,25 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 
SENAI 

237 R$ 9,83 R$ 2.329,71 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 

SENAI 
79 R$ 9,83 R$ 776,57 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado 

para higienização industrial, comercial e doméstica. Remove 

sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
43 R$ 21,35 R$ 918,05 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 

SENAI 
3 R$ 37,85 R$ 113,55 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 

de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 
de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade 
de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 
SENAI 

94 R$ 2,09 R$ 196,46 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 

de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
77 R$ 16,43 R$ 1.265,11 

12 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 
SESI/ 

SENAI 
1 R$ 11,28 R$ 11,28 

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

SESI/ 
SENAI 

44 R$ 7,05 R$ 310,20 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, 

textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 
SENAI 

54 R$ 2,31 R$ 124,74 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética 

com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
339 R$ 0,90 R$ 305,10 

16 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA 

COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 

usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

58 R$ 2,02 R$ 117,16 

17 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
31 R$ 1,85 R$ 57,35 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 
SENAI 

192 R$ 2,95 R$ 566,40 
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19 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 
7,5cm e máximo 9,5cm 

SESI/ 
SENAI 

1 R$ 11,40 R$ 11,40 

20 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
24 R$ 3,25 R$ 78,00 

21 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 
SENAI 

123 R$ 9,95 R$ 1.223,85 

22 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 
SESI/ 

SENAI 
12 R$ 10,85 R$ 130,20 

23 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades 
SESI/ 

SENAI 
4 R$ 48,65 R$ 194,60 

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 
SENAI 

16 R$ 11,90 R$ 190,40 

25 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
84 R$ 23,28 R$ 1.955,52 

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

53 R$ 28,35 R$ 1.502,55 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

238 R$ 6,39 R$ 1.520,82 

28 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de 

pisos, paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. 
Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

23 R$ 55,90 R$ 1.285,70 

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido 

de média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 
dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 500ml 

SESI/ 
SENAI 

27 R$ 11,05 R$ 298,35 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 
SESI/ 

SENAI 
7 R$ 9,95 R$ 69,65 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 
medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

41 R$ 3,47 R$ 142,27 

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 153,85 R$ 1.076,95 

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 

SENAI 
151 R$ 5,97 R$ 901,47 

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na 

embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

SESI/ 
SENAI 

6 R$ 5,59 R$ 33,54 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. 

Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

292 R$ 46,35 
R$ 

13.534,20 

36 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose 

virgem. Fardo com 6 bobinas 

SESI/ 

SENAI 
85 R$ 55,35 R$ 4.704,75 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 

fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 
em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

600 R$ 12,45 R$ 7.470,00 

38 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. 
Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
90 R$ 2,74 R$ 246,60 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
149 R$ 8,14 R$ 1.212,86 

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

6 R$ 38,90 R$ 233,40 

41 Unidade 

Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

11 R$ 28,35 R$ 311,85 
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42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 
SESI/ 
SENAI 

41 R$ 3,15 R$ 129,15 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em 

caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
153 R$ 6,83 R$ 1.044,99 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
76 R$ 33,98 R$ 2.582,48 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

SESI/ 

SENAI 
131 R$ 15,33 R$ 2.008,23 

46 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 

capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
36 R$ 31,85 R$ 1.146,60 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

4 R$ 13,73 R$ 54,92 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

278 R$ 13,97 R$ 3.883,66 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
56 R$ 18,95 R$ 1.061,20 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
1 R$ 19,45 R$ 19,45 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

127 R$ 28,95 R$ 3.676,65 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

28 R$ 29,40 R$ 823,20 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
178 R$ 51,28 R$ 9.127,84 

54 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
44 R$ 64,60 R$ 2.842,40 

55 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 77,30 R$ 154,60 

56 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 95,45 R$ 190,90 
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57 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 30 
litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

9Kg. 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 27,50 R$ 55,00 

58 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 50 

litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 
polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

15Kg. 

SESI/ 
SENAI 

34 R$ 46,35 R$ 1.575,90 

59 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 

250ml 
SESI/ 
SENAI 

296 R$ 4,45 R$ 1.317,20 

60 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, 

mecanismos e circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
9 R$ 17,55 R$ 157,95 

61 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 
bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
1 R$ 28,15 R$ 28,15 

62 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 

x 12cm (profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
12 R$ 33,75 R$ 405,00 

63 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm 
x 160mm: aromatizadas com fragrância e agentes bactericida 

injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e deixa 
no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

SESI/ 

SENAI 
61 R$ 18,03 R$ 1.099,83 

64 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
24 R$ 19,05 R$ 457,20 

65 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 
SESI/ 
SENAI 

59 R$ 11,47 R$ 676,73 

66 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
1 R$ 2,94 R$ 2,94 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 3 (R$) 
R$ 

89.914,69 

 

 

LOTE 4 - ALTO VALE DO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 

Valor 

unitário 
de 

referência  

Valor total de 
referência  

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 
de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
270 R$ 9,10 R$ 2.457,00 

2 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 

SENAI 
147 R$ 9,83 R$ 1.445,01 

3 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado 
para higienização industrial, comercial e doméstica. Remove 

sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
5 R$ 21,35 R$ 106,75 

4 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 

SENAI 
5 R$ 37,85 R$ 189,25 

5 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade 

de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
81 R$ 2,09 R$ 169,29 

6 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 
de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
8 R$ 16,43 R$ 131,44 

7 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

SESI/ 
SENAI 

10 R$ 6,05 R$ 60,50 
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8 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, 
textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 2,31 R$ 16,17 

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética 
com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
133 R$ 0,90 R$ 119,70 

10 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 
SESI/ 

SENAI 
5 R$ 15,40 R$ 77,00 

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA 

COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 

usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

60 R$ 2,02 R$ 121,20 

12 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
62 R$ 1,85 R$ 114,70 

13 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 
7,5cm e máximo 9,5cm 

SESI/ 
SENAI 

3 R$ 11,40 R$ 34,20 

14 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
312 R$ 3,25 R$ 1.014,00 

15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 
SENAI 

12 R$ 10,45 R$ 125,40 

16 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
47 R$ 11,90 R$ 559,30 

17 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
6 R$ 23,28 R$ 139,68 

18 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
81 R$ 28,35 R$ 2.296,35 

19 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 
SESI/ 
SENAI 

13 R$ 9,95 R$ 129,35 

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 

medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
26 R$ 3,47 R$ 90,22 

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

SESI/ 
SENAI 

219 R$ 153,85 R$ 33.693,15 

22 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 
SENAI 

34 R$ 5,97 R$ 202,98 

23 Pacote 
Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 
pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na 

embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

SESI/ 

SENAI 
24 R$ 5,59 R$ 134,16 

24 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. 
Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
88 R$ 46,35 R$ 4.078,80 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 

fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 
em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

1035 R$ 12,45 R$ 12.885,75 

26 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 
SESI/ 

SENAI 
8 R$ 4,65 R$ 37,20 

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
213 R$ 8,14 R$ 1.733,82 

28 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base 
medindo aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
10 R$ 38,90 R$ 389,00 

29 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em 

caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

62 R$ 4,33 R$ 268,46 

30 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

SESI/ 

SENAI 
36 R$ 33,98 R$ 1.223,28 
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dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
106 R$ 19,40 R$ 2.056,40 

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

61 R$ 19,40 R$ 1.183,40 

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

8 R$ 29,40 R$ 235,20 

34 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
22 R$ 51,28 R$ 1.128,16 

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
26 R$ 64,60 R$ 1.679,60 

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
5 R$ 77,30 R$ 386,50 

37 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 30 
litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

9Kg. 

SESI/ 

SENAI 
1 R$ 27,90 R$ 27,90 

38 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros 
SESI/ 

SENAI 
3 R$ 119,00 R$ 357,00 

39 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, 
mecanismos e circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

SESI/ 
SENAI 

6 R$ 17,55 R$ 105,30 

40 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

SESI/ 

SENAI 
26 R$ 28,15 R$ 731,90 

41 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 
bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 

parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 
x 12cm (profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

13 R$ 33,75 R$ 438,75 

42 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
12 R$ 19,05 R$ 228,60 

43 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 
SESI/ 
SENAI 

13 R$ 9,97 R$ 129,61 

44 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
2 R$ 2,94 R$ 5,88 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 4 (R$) R$ 72.737,31 

 

 

LOTE 5 - FOZ DO RIO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 
Valor 

unitário de 

referência  

Valor total 
de 

referência  

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 
de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

SESI/ 
SENAI 

97 R$ 8,90 R$ 863,30 
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aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 5litros 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 
SESI/ 

SENAI 
9 R$ 15,07 R$ 135,63 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

36 R$ 13,85 R$ 498,60 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 
SESI/ 

SENAI 
9 R$ 30,85 R$ 277,65 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 

SENAI 
84 R$ 9,83 R$ 825,72 

6 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 
03ml:01litro água) 1litro 

SESI/ 
SENAI 

3 R$ 40,90 R$ 122,70 

7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado 

para higienização industrial, comercial e doméstica. Remove 
sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

109 R$ 20,63 R$ 2.248,67 

8 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

11 R$ 16,43 R$ 180,73 

9 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, 

textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 
SENAI 

3 R$ 2,31 R$ 6,93 

10 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética 
com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
158 R$ 0,90 R$ 142,20 

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA 

COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 
usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

22 R$ 2,02 R$ 44,44 

12 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
9 R$ 1,85 R$ 16,65 

13 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 
SENAI 

6 R$ 2,95 R$ 17,70 

14 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
9 R$ 3,25 R$ 29,25 

15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 

SENAI 
30 R$ 10,40 R$ 312,00 

16 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 
SESI/ 
SENAI 

7 R$ 11,85 R$ 82,95 

17 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
18 R$ 23,28 R$ 419,04 

18 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido 
de média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 500ml 

SESI/ 

SENAI 
24 R$ 11,05 R$ 265,20 

19 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 
SESI/ 
SENAI 

3 R$ 9,95 R$ 29,85 

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 

medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
6 R$ 3,47 R$ 20,82 

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

SESI/ 
SENAI 

5 R$ 153,85 R$ 769,25 

22 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 
SENAI 

38 R$ 5,82 R$ 221,16 

23 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. 
Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
91 R$ 46,35 R$ 4.217,85 

24 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 
a 20,5cm, embalados em caixa com 6000 folhas 

SESI/ 
SENAI 

7 R$ 73,90 R$ 517,30 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 

20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 
fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 

em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
159 R$ 12,27 R$ 1.950,93 
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26 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
18 R$ 2,74 R$ 49,32 

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 
SENAI 

12 R$ 8,14 R$ 97,68 

28 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em 

caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
12 R$ 6,83 R$ 81,96 

29 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
106 R$ 33,98 R$ 3.601,88 

30 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 
capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 
SENAI 

12 R$ 31,85 R$ 382,20 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
61 R$ 19,40 R$ 1.183,40 

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
61 R$ 51,28 R$ 3.128,08 

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

61 R$ 95,40 R$ 5.819,40 

34 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 

litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 
polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg. 

SESI/ 

SENAI 
30 R$ 19,53 R$ 585,90 

35 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 30 

litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

9Kg. 

SESI/ 

SENAI 
30 R$ 28,90 R$ 867,00 

36 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 50 
litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

15Kg. 

SESI/ 

SENAI 
30 R$ 46,35 R$ 1.390,50 

37 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 

litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

30Kg. 

SESI/ 
SENAI 

30 R$ 77,85 R$ 2.335,50 

38 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 

250ml 
SESI/ 
SENAI 

61 R$ 4,45 R$ 271,45 

39 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm 

x 160mm: aromatizadas com fragrância e agentes bactericida 
injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e deixa 

no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

SESI/ 
SENAI 

30 R$ 18,03 R$ 540,90 

40 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

7 R$ 19,05 R$ 133,35 

41 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
9 R$ 9,97 R$ 89,73 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 5 (R$) 
R$ 

34.774,77 
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LOTE 6 - SERRA CATARINENSE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 

Valor 

unitário 
de 

referência  

Valor total 

de 
referência  

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 
de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
192 R$ 9,10 R$ 1.747,20 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. 

Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
38 R$ 6,12 R$ 232,56 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

4 R$ 13,85 R$ 55,40 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de 

lavagem de roupas com aspecto físico líquido viscoso concentrado, 
perfumado. Acondicionado em embalagem plástica com 2litros 

SESI/ 

SENAI 
11 R$ 7,38 R$ 81,18 

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 

brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 
enceradeira. Embalagem com 750ml 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 17,35 R$ 34,70 

6 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 

brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 
enceradeira. Embalagem com 750ml 

SESI/ 

SENAI 
6 R$ 17,35 R$ 104,10 

7 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
20 R$ 14,55 R$ 291,00 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 1litro 
SESI/ 

SENAI 
21 R$ 5,73 R$ 120,33 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 
SENAI 

68 R$ 9,83 R$ 668,44 

10 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro 
SESI/ 

SENAI 
21 R$ 5,73 R$ 120,33 

11 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 
SENAI 

68 R$ 9,83 R$ 668,44 

12 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado 

para higienização industrial, comercial e doméstica. Remove 
sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

31 R$ 21,35 R$ 661,85 

13 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 
SENAI 

10 R$ 37,85 R$ 378,50 

14 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 

de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade 

de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
20 R$ 7,90 R$ 158,00 

15 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

40 R$ 16,43 R$ 657,20 

16 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 

SENAI 
14 R$ 6,05 R$ 84,70 

17 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, 

textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 
unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 2,31 R$ 4,62 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 
Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética 

com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

261 R$ 0,90 R$ 234,90 

19 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 
SESI/ 
SENAI 

26 R$ 15,40 R$ 400,40 

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA 

COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 
usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
53 R$ 2,02 R$ 107,06 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
81 R$ 1,85 R$ 149,85 

22 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
54 R$ 3,25 R$ 175,50 
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23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 
SENAI 

99 R$ 10,40 R$ 1.029,60 

24 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades 
SESI/ 

SENAI 
28 R$ 48,65 R$ 1.362,20 

25 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 
SENAI 

26 R$ 11,90 R$ 309,40 

26 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
6 R$ 23,28 R$ 139,68 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

4 R$ 28,35 R$ 113,40 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
188 R$ 6,39 R$ 1.201,32 

29 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de 

pisos, paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. 
Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 55,90 R$ 391,30 

30 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido 

de média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 
dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 500ml 

SESI/ 

SENAI 
17 R$ 11,05 R$ 187,85 

31 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 
SESI/ 

SENAI 
2 R$ 9,95 R$ 19,90 

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

SESI/ 
SENAI 

45 R$ 153,85 R$ 6.923,25 

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 
120gr 

SESI/ 

SENAI 
100 R$ 5,97 R$ 597,00 

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na 
embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

SESI/ 

SENAI 
767 R$ 5,59 R$ 4.287,53 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. 
Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
74 R$ 46,35 R$ 3.429,90 

36 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose 
virgem. Fardo com 6 bobinas 

SESI/ 
SENAI 

4 R$ 55,35 R$ 221,40 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 

20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 
fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 

em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
1242 R$ 12,45 

R$ 

15.462,90 

38 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 
SENAI 

258 R$ 3,24 R$ 835,92 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
22 R$ 8,14 R$ 179,08 

40 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base 
medindo aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 38,90 R$ 272,30 

41 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 
SESI/ 
SENAI 

182 R$ 3,15 R$ 573,30 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em 

caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
28 R$ 6,83 R$ 191,24 

43 Unidade Sabão para máquina de lavar louças / Pó / 1Kg 
SESI/ 

SENAI 
94 R$ 41,85 R$ 3.933,90 

44 Unidade 
Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

SESI/ 

SENAI 
48 R$ 33,98 R$ 1.631,04 
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dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

45 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 

capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
9 R$ 31,85 R$ 286,65 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 13,38 R$ 26,76 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
23 R$ 13,97 R$ 321,31 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
16 R$ 19,40 R$ 310,40 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 19,40 R$ 135,80 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 28,90 R$ 57,80 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

19 R$ 29,40 R$ 558,60 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
45 R$ 51,28 R$ 2.307,60 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
6 R$ 77,30 R$ 463,80 

54 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 

250ml 
SESI/ 
SENAI 

115 R$ 4,45 R$ 511,75 

55 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 

parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 
x 12cm (profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 33,75 R$ 67,50 

56 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
10 R$ 19,05 R$ 190,50 

57 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
36 R$ 11,47 R$ 412,92 

58 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 
SENAI 

11 R$ 2,94 R$ 32,34 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 6 (R$) R$56.113,40 

 

 

LOTE 7 - VALE DO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 

Valor 

unitário de 
referência  

Valor total 

de 
referência  

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 

de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

700 R$ 8,90 R$ 6.230,00 
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2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 
SESI/ 
SENAI 

420 R$ 13,07 R$ 5.489,40 

3 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 

brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 
enceradeira. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
30 R$ 67,40 R$ 2.022,00 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 
SESI/ 

SENAI 
108 R$ 30,85 R$ 3.331,80 

5 Unidade Desinfetante de uso geral floral 5litros 
SESI/ 
SENAI 

140 R$ 9,73 R$ 1.362,20 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 

SENAI 
200 R$ 9,73 R$ 1.946,00 

7 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 

03ml:01litro água) 1litro 

SESI/ 

SENAI 
72 R$ 41,90 R$ 3.016,80 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado 
para higienização industrial, comercial e doméstica. Remove 

sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
122 R$ 20,63 R$ 2.516,86 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 

SENAI 
40 R$ 37,85 R$ 1.514,00 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade 

de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
600 R$ 2,09 R$ 1.254,00 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 
de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

40 R$ 16,43 R$ 657,20 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, 
textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
12 R$ 2,31 R$ 27,72 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética 
com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
900 R$ 0,90 R$ 810,00 

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
380 R$ 1,85 R$ 703,00 

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 

7,5cm e máximo 9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
22 R$ 11,40 R$ 250,80 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
SESI/ 
SENAI 

240 R$ 3,25 R$ 780,00 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 

SENAI 
200 R$ 10,45 R$ 2.090,00 

18 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 
SESI/ 
SENAI 

120 R$ 11,65 R$ 1.398,00 

19 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 

SENAI 
24 R$ 11,70 R$ 280,80 

20 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
54 R$ 23,28 R$ 1.257,12 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
110 R$ 28,35 R$ 3.118,50 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
252 R$ 6,39 R$ 1.610,28 

23 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de 
pisos, paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

62 R$ 58,90 R$ 3.651,80 

24 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido 
de média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 500ml 

SESI/ 
SENAI 

70 R$ 11,05 R$ 773,50 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 
medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

78 R$ 3,47 R$ 270,66 

26 Unidade 
Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 

SESI/ 

SENAI 
108 R$ 153,85 

R$ 

16.615,80 
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soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

27 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na 

embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

SESI/ 
SENAI 

90 R$ 5,59 R$ 503,10 

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. 

Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

1050 R$ 46,35 
R$ 

48.667,50 

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 

20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 
fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 

em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
8000 R$ 12,27 

R$ 

98.160,00 

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 
SESI/ 

SENAI 
72 R$ 5,66 R$ 407,52 

31 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 
SESI/ 
SENAI 

50 R$ 13,23 R$ 661,50 

32 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. 
Tablete de 25g 

SESI/ 
SENAI 

440 R$ 2,74 R$ 1.205,60 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
96 R$ 8,14 R$ 781,44 

34 Unidade 
Removedor de ceras, Eterbutílico de monoetilenoelucol. Tensoativo 
não iônico, conjunvantim, alcalizante, veículo e corante. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
24 R$ 49,95 R$ 1.198,80 

35 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 
SESI/ 
SENAI 

120 R$ 3,15 R$ 378,00 

36 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em 

caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
100 R$ 6,83 R$ 683,00 

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

280 R$ 33,98 R$ 9.514,40 

38 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

SESI/ 

SENAI 
208 R$ 15,33 R$ 3.188,64 

39 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 

capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
100 R$ 31,85 R$ 3.185,00 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

96 R$ 13,97 R$ 1.341,12 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

60 R$ 19,40 R$ 1.164,00 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
84 R$ 29,40 R$ 2.469,60 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
170 R$ 51,28 R$ 8.717,60 
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LOTE 8 - VALE DO ITAJAÍ MIRIM 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 

Valor 
unitário 

de 
referência  

Valor total 

de 
referência  

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 

de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

122 R$ 8,90 R$ 1.085,80 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

196 R$ 6,12 R$ 1.199,52 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
32 R$ 13,85 R$ 443,20 

4 Unidade  
Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de 
lavagem de roupas com aspecto físico líquido viscoso concentrado, 

perfumado. Acondicionado em embalagem plástica com 2litros 

SESI/ 

SENAI 
77 R$ 7,38 R$ 568,26 

5 Unidade 
Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 
brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 750ml 

SESI/ 

SENAI 
11 R$ 17,35 R$ 190,85 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

60 R$ 64,60 R$ 3.876,00 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
18 R$ 77,30 R$ 1.391,40 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
6 R$ 95,40 R$ 572,40 

47 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 

litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg. 

SESI/ 

SENAI 
20 R$ 19,53 R$ 390,60 

48 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 

litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 
polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

30Kg. 

SESI/ 

SENAI 
12 R$ 77,85 R$ 934,20 

49 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
720 R$ 4,45 R$ 3.204,00 

50 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, 
mecanismos e circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

SESI/ 
SENAI 

30 R$ 18,00 R$ 540,00 

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
60 R$ 28,15 R$ 1.689,00 

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 
bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 

parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 
x 12cm (profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

60 R$ 33,75 R$ 2.025,00 

53 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm 

x 160mm: aromatizadas com fragrância e agentes bactericida 
injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e deixa 

no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

SESI/ 
SENAI 

96 R$ 18,28 R$ 1.754,88 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 7 (R$) 
R$ 

261.582,54 
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6 Unidade 
Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 
brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
3 R$ 74,40 R$ 223,20 

7 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

112 R$ 14,05 R$ 1.573,60 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 

SENAI 
189 R$ 9,73 R$ 1.838,97 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 
SENAI 

190 R$ 9,73 R$ 1.848,70 

10 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 
SESI/ 

SENAI 
1 R$ 104,60 R$ 104,60 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 

SENAI 
9 R$ 37,85 R$ 340,65 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade 

de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
208 R$ 2,09 R$ 434,72 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 
de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

7 R$ 16,43 R$ 115,01 

14 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 
SESI/ 
SENAI 

2 R$ 11,28 R$ 22,56 

15 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 

SENAI 
3 R$ 7,05 R$ 21,15 

16 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, SEM 
suporte 

SESI/ 
SENAI 

1 R$ 4,45 R$ 4,45 

17 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, 

textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 2,31 R$ 4,62 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética 
com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
265 R$ 0,90 R$ 238,50 

19 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 
SESI/ 

SENAI 
4 R$ 15,40 R$ 61,60 

20 Unidade 
Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA 
COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 

usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
107 R$ 2,02 R$ 216,14 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 
SENAI 

210 R$ 1,85 R$ 388,50 

22 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
261 R$ 2,95 R$ 769,95 

23 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
77 R$ 3,25 R$ 250,25 

24 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 
SENAI 

63 R$ 10,45 R$ 658,35 

25 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades 
SESI/ 

SENAI 
8 R$ 48,65 R$ 389,20 

26 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

12 R$ 23,28 R$ 279,36 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
51 R$ 28,35 R$ 1.445,85 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
255 R$ 6,39 R$ 1.629,45 

29 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 
SESI/ 
SENAI 

7 R$ 9,95 R$ 69,65 

30 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 

medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
27 R$ 3,47 R$ 93,69 

31 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 

SESI/ 
SENAI 

89 R$ 153,85 
R$ 

13.692,65 



 

 

 

 
40 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 

SENAI 
77 R$ 5,97 R$ 459,69 

33 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. 

Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

112 R$ 46,35 R$ 5.191,20 

34 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 

a 20,5cm, embalados em caixa com 6000 folhas 

SESI/ 

SENAI 
4 R$ 73,90 R$ 295,60 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 

fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 
expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 

em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

1805 R$ 12,27 
R$ 

22.147,35 

36 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 
SESI/ 
SENAI 

3 R$ 5,62 R$ 16,86 

37 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 
SESI/ 

SENAI 
7 R$ 4,65 R$ 32,55 

38 
Pacote/C

aixa 
Propé/sapatilha descartável branca TNT / Pacote ou caixa com 100 
unidades 

SESI/ 
SENAI 

5 R$ 32,35 R$ 161,75 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
42 R$ 8,14 R$ 341,88 

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

4 R$ 38,90 R$ 155,60 

41 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em 
caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
264 R$ 6,83 R$ 1.803,12 

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
58 R$ 33,98 R$ 1.970,84 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 13,43 R$ 94,01 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
20 R$ 13,97 R$ 279,40 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

11 R$ 19,40 R$ 213,40 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

20 R$ 19,40 R$ 388,00 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
70 R$ 28,90 R$ 2.023,00 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
126 R$ 29,40 R$ 3.704,40 
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49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

8 R$ 51,28 R$ 410,24 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
71 R$ 64,60 R$ 4.586,60 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
5 R$ 77,30 R$ 386,50 

52 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 

litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

30Kg. 

SESI/ 

SENAI 
5 R$ 77,85 R$ 389,25 

53 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
48 R$ 4,45 R$ 213,60 

54 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, 

mecanismos e circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
4 R$ 18,00 R$ 72,00 

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

SESI/ 
SENAI 

8 R$ 28,15 R$ 225,20 

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 

x 12cm (profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
9 R$ 33,75 R$ 303,75 

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm 
x 160mm: aromatizadas com fragrância e agentes bactericida 

injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e deixa 

no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

SESI/ 

SENAI 
9 R$ 18,28 R$ 164,52 

58 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
26 R$ 19,05 R$ 495,30 

59 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 
SESI/ 
SENAI 

57 R$ 11,43 R$ 651,51 

60 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
3 R$ 2,94 R$ 8,82 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 8 (R$) 
R$ 

77.388,94 

 

LOTE 9 - EXTREMO OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 

Valor 

unitário de 

referência  

Valor 

total de 

referência 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 

de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
34 R$ 9,40 R$ 319,60 

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
22 R$ 13,85 R$ 304,70 

3 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 

SENAI 
84 R$ 9,83 R$ 825,72 

4 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 
SENAI 

84 R$ 9,83 R$ 825,72 

5 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado 

para higienização industrial, comercial e doméstica. Remove 
sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

3 R$ 21,35 R$ 64,05 

6 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

7 R$ 16,43 R$ 115,01 
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7 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

SESI/ 
SENAI 

14 R$ 7,40 R$ 103,60 

8 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, SEM 

suporte 

SESI/ 

SENAI 
6 R$ 4,45 R$ 26,70 

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética 
com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
116 R$ 0,90 R$ 104,40 

10 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA 

COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 
usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
28 R$ 2,02 R$ 56,56 

11 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
22 R$ 2,95 R$ 64,90 

12 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 
SENAI 

42 R$ 10,45 R$ 438,90 

13 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
11 R$ 23,65 R$ 260,15 

14 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 

medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
11 R$ 3,47 R$ 38,17 

15 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

SESI/ 

SENAI 
11 R$ 155,50 

R$ 

1.710,50 

16 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 
120gr 

SESI/ 

SENAI 
11 R$ 5,93 R$ 65,23 

17 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na 
embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

SESI/ 
SENAI 

95 R$ 5,59 R$ 531,05 

18 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. 

Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
34 R$ 47,35 

R$ 

1.609,90 

19 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 

20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 
fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 

em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
448 R$ 12,45 

R$ 

5.577,60 

20 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 
SESI/ 

SENAI 
39 R$ 13,40 R$ 522,60 

21 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 
SENAI 

17 R$ 8,20 R$ 139,40 

22 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
6 R$ 3,15 R$ 18,90 

23 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em 
caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
17 R$ 6,89 R$ 117,13 

24 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
17 R$ 34,40 R$ 584,80 

25 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 

capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
17 R$ 31,85 R$ 541,45 

26 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

22 R$ 14,43 R$ 317,46 

27 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

3 R$ 13,97 R$ 41,91 
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28 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

22 R$ 19,40 R$ 426,80 

29 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
11 R$ 28,90 R$ 317,90 

30 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
8 R$ 29,40 R$ 235,20 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
14 R$ 51,28 R$ 717,92 

32 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 
litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg. 

SESI/ 

SENAI 
11 R$ 19,53 R$ 214,83 

33 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 

litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 
polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

30Kg. 

SESI/ 
SENAI 

1 R$ 77,85 R$ 77,85 

34 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 

250ml 
SESI/ 
SENAI 

11 R$ 4,45 R$ 48,95 

35 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, 

mecanismos e circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
3 R$ 18,00 R$ 54,00 

36 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 
bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
14 R$ 28,90 R$ 404,60 

37 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 
bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 

parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 

x 12cm (profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

13 R$ 33,75 R$ 438,75 

38 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm 

x 160mm: aromatizadas com fragrância e agentes bactericida 

injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e deixa 
no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 18,28 R$ 36,56 

39 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
3 R$ 11,47 R$ 34,41 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 9 (R$) 
R$ 

18.333,88 

 

 

LOTE 10 - OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 

Valor 

unitário de 
referência  

Valor total 

de 
referência 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 
2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

423 R$ 9,10 R$ 3.849,30 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

3 R$ 6,12 R$ 18,36 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 2litros 
SESI/ 

SENAI 
25 R$ 11,85 R$ 296,25 

4 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

4 R$ 18,35 R$ 73,40 
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5 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de 
lavagem de roupas com aspecto físico líquido viscoso 

concentrado, perfumado. Acondicionado em embalagem 

plástica com 2litros 

SESI/ 

SENAI 
21 R$ 7,38 R$ 154,98 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
3 R$ 14,05 R$ 42,15 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 
SENAI 

10 R$ 9,83 R$ 98,30 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro 
SESI/ 

SENAI 
57 R$ 7,73 R$ 440,61 

9 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 
SESI/ 
SENAI 

57 R$ 104,60 R$ 5.962,20 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 

neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
32 R$ 21,35 R$ 683,20 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 

SENAI 
75 R$ 37,85 R$ 2.838,75 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
70 R$ 7,90 R$ 553,00 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
149 R$ 16,43 R$ 2.448,07 

14 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, 

COM suporte 

SESI/ 

SENAI 
9 R$ 7,00 R$ 63,00 

15 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, 

SEM suporte 
SESI/ 
SENAI 

10 R$ 4,45 R$ 44,50 

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no 
mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote 

com 08 unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 
SENAI 

12 R$ 2,31 R$ 27,72 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato 
retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 

Abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com 

bactericida, fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
423 R$ 0,90 R$ 380,70 

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

40 R$ 2,02 R$ 80,80 

19 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque 

nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 
SENAI 

20 R$ 1,85 R$ 37,00 

20 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque 

nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 
SENAI 

100 R$ 2,95 R$ 295,00 

21 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote 

com 50 unidades 

SESI/ 
SENAI 

110 R$ 3,25 R$ 357,50 

22 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 

SENAI 
62 R$ 10,40 R$ 644,80 

23 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 
SENAI 

5 R$ 13,20 R$ 66,00 

24 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
12 R$ 23,28 R$ 279,36 

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. 
Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e 

superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a 

presença de amônia na composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

50 R$ 28,35 R$ 1.417,50 

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. 

Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e 

superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a 

presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 6,39 R$ 12,78 
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27 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza 
de pisos, paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
60 R$ 55,90 R$ 3.354,00 

28 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, 
líquido de média viscosidade, de secagem rápida e de odor 

floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco 

contendo 500ml 

SESI/ 

SENAI 
4 R$ 11,05 R$ 44,20 

29 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
30 R$ 3,47 R$ 104,10 

30 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 

SENAI 
20 R$ 5,82 R$ 116,40 

31 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem 

expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta 
qualidade e alvura 

SESI/ 

SENAI 
75 R$ 5,59 R$ 419,25 

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com 
alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
299 R$ 46,35 

R$ 

13.858,65 

33 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose 
virgem. Fardo com 6 bobinas 

SESI/ 
SENAI 

20 R$ 55,35 R$ 1.107,00 

34 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta 

alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft 
contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

1345 R$ 12,45 
R$ 

16.745,25 

35 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 
SESI/ 

SENAI 
50 R$ 13,23 R$ 661,50 

36 
Pacote/C

aixa 
Propé/sapatilha descartável branca TNT / Pacote ou caixa com 

100 unidades 
SESI/ 
SENAI 

2 R$ 32,35 R$ 64,70 

37 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
10 R$ 8,14 R$ 81,40 

38 Unidade 

Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

1 R$ 28,35 R$ 28,35 

39 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e 

água. 

SESI/ 
SENAI 

9 R$ 3,15 R$ 28,35 

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato 

de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo 

tensoativo biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
105 R$ 6,83 R$ 717,15 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, 

ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, 

líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
53 R$ 33,98 R$ 1.800,94 

42 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 
capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 
SENAI 

10 R$ 31,85 R$ 318,50 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
8 R$ 13,38 R$ 107,04 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
45 R$ 13,97 R$ 628,65 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
20 R$ 19,40 R$ 388,00 



 

 

 

 
46 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

10 R$ 19,40 R$ 194,00 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
15 R$ 28,85 R$ 432,75 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
50 R$ 29,40 R$ 1.470,00 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
75 R$ 51,28 R$ 3.846,00 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

3 R$ 77,30 R$ 231,90 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

7 R$ 95,40 R$ 667,80 

52 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem 

com 250ml 

SESI/ 

SENAI 
324 R$ 4,45 R$ 1.441,80 

53 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos 

SESI/ 

SENAI 
10 R$ 28,15 R$ 281,50 

54 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: aromatizadas com fragrância e agentes 

bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro 

da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 

12 unidades 

SESI/ 
SENAI 

15 R$ 18,28 R$ 274,20 

55 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada 

em tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 
unidades 

SESI/ 

SENAI 
1 R$ 19,05 R$ 19,05 

56 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
15 R$ 11,47 R$ 172,05 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 10 (R$) 
R$ 

70.769,71 

 

 

LOTE 11 - SUDESTE / SEDE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 
Valor unitário 

de referência 

Valor total 

de 
referência 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 
2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

783 R$ 8,70 R$ 6.812,10 

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras, pias. Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
292 R$ 3,07 R$ 896,44 

3 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. 

Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
1168 R$ 6,09 R$ 7.113,12 

4 Unidade 
Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, 
auto brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 64,52 R$ 451,64 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

67 R$ 13,70 R$ 917,90 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 

SENAI 
479 R$ 9,35 R$ 4.478,65 
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7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro 
SESI/ 
SENAI 

57 R$ 7,73 R$ 440,61 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 

SENAI 
151 R$ 9,35 R$ 1.411,85 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização industrial, comercial e doméstica. 

Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
51 R$ 20,63 R$ 1.052,13 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 
SENAI 

7 R$ 36,85 R$ 257,95 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 
SENAI 

451 R$ 2,03 R$ 915,53 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

33 R$ 16,14 R$ 532,62 

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, 

COM suporte 
SESI/ 
SENAI 

42 R$ 6,85 R$ 287,70 

14 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, 

SEM suporte 

SESI/ 

SENAI 
41 R$ 4,27 R$ 175,07 

15 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote 

com 08 unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
20 R$ 2,26 R$ 45,20 

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato 

retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 

Abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com 
bactericida, fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
581 R$ 0,87 R$ 505,47 

17 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 
SESI/ 

SENAI 
24 R$ 15,30 R$ 367,20 

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

46 R$ 1,99 R$ 91,54 

19 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque 

nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 
SENAI 

334 R$ 1,83 R$ 611,22 

20 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque 

nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 
SENAI 

372 R$ 2,93 R$ 1.089,96 

21 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: 

mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
1 R$ 11,40 R$ 11,40 

22 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote 

com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 3,25 R$ 22,75 

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 
SENAI 

1361 R$ 10,40 
R$ 

14.154,40 

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
58 R$ 11,80 R$ 684,40 

25 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 
SENAI 

3 R$ 8,45 R$ 25,35 

26 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
166 R$ 22,90 R$ 3.801,40 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. 

Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e 

superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a 

presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

23 R$ 27,35 R$ 629,05 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. 

Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e 
superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a 

presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
150 R$ 6,35 R$ 952,50 

29 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, 

líquido de média viscosidade, de secagem rápida e de odor 

SESI/ 

SENAI 
803 R$ 10,75 R$ 8.632,25 
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floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 500ml 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 
SESI/ 

SENAI 
15 R$ 9,95 R$ 149,25 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

184 R$ 3,47 R$ 638,48 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 
SENAI 

118 R$ 5,93 R$ 699,74 

33 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 
pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem 

expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta 
qualidade e alvura 

SESI/ 

SENAI 
192 R$ 5,59 R$ 1.073,28 

34 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com 

alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
1531 R$ 46,35 

R$ 

70.961,85 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto absorvente, com gramatura não 
inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 

celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta 
alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft 

contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
5148 R$ 11,75 

R$ 

60.489,00 

36 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 
SESI/ 

SENAI 
3 R$ 5,62 R$ 16,86 

37 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 
SESI/ 

SENAI 
197 R$ 13,05 R$ 2.570,85 

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 98,99% de 

paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
6178 R$ 2,94 

R$ 

18.163,32 

39 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 
SESI/ 
SENAI 

10 R$ 4,65 R$ 46,50 

40 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
199 R$ 8,03 R$ 1.597,97 

41 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

5 R$ 38,90 R$ 194,50 

42 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e 

água. 

SESI/ 
SENAI 

304 R$ 3,11 R$ 945,44 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato 

de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo 

tensoativo biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
158 R$ 6,83 R$ 1.079,14 

44 Unidade Sabão para máquina de lavar louças / Pó / 1Kg 
SESI/ 
SENAI 

192 R$ 41,85 R$ 8.035,20 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, 

ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, 
Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
289 R$ 33,65 R$ 9.724,85 

46 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 

capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
110 R$ 31,85 R$ 3.503,50 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
64 R$ 13,97 R$ 894,08 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

81 R$ 19,40 R$ 1.571,40 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

SESI/ 

SENAI 
64 R$ 19,40 R$ 1.241,60 
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mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
1033 R$ 29,40 

R$ 

30.370,20 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
195 R$ 51,28 R$ 9.999,60 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

303 R$ 64,60 
R$ 

19.573,80 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

63 R$ 77,30 R$ 4.869,90 

54 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem 

com 250ml 

SESI/ 

SENAI 
737 R$ 4,40 R$ 3.242,80 

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos 

SESI/ 

SENAI 
88 R$ 28,15 R$ 2.477,20 

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras 
em poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
88 R$ 33,75 R$ 2.970,00 

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: aromatizadas com fragrância e agentes 

bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro 
da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 

12 unidades 

SESI/ 

SENAI 
99 R$ 18,28 R$ 1.809,72 

58 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 
SESI/ 
SENAI 

141 R$ 11,47 R$ 1.617,27 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 11 (R$) 
R$ 

317.894,70 

 

LOTE 12 - LITORAL SUL 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 

Valor 

unitário de 
referência 

Valor total 

de 
referência 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 
2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

268 R$ 8,90 R$ 2.385,20 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

94 R$ 6,12 R$ 575,28 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
56 R$ 13,85 R$ 775,60 

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 750ml 

SESI/ 
SENAI 

26 R$ 13,13 R$ 341,38 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
107 R$ 14,05 R$ 1.503,35 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 
SENAI 

82 R$ 9,73 R$ 797,86 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 

SENAI 
87 R$ 9,73 R$ 846,51 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização industrial, comercial e doméstica. 

Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
64 R$ 21,35 R$ 1.366,40 

9 Unidade 
Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por 

SESI/ 
SENAI 

26 R$ 2,09 R$ 54,34 
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matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral 
e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
6 R$ 16,43 R$ 98,58 

11 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, 

COM suporte 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 7,00 R$ 49,00 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote 
com 08 unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 2,31 R$ 4,62 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato 

retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
Abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com 

bactericida, fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

167 R$ 0,90 R$ 150,30 

14 Unidade 
Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
10 R$ 2,02 R$ 20,20 

15 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque 
nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
111 R$ 1,85 R$ 205,35 

16 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque 

nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 

SENAI 
26 R$ 2,95 R$ 76,70 

17 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: 

mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
1 R$ 11,40 R$ 11,40 

18 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote 

com 50 unidades 

SESI/ 
SENAI 

34 R$ 3,25 R$ 110,50 

19 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 

SENAI 
82 R$ 10,45 R$ 856,90 

20 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 
SENAI 

2 R$ 9,20 R$ 18,40 

21 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
97 R$ 23,28 R$ 2.258,16 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. 

Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e 

superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a 

presença de amônia na composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

18 R$ 28,35 R$ 510,30 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. 

Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e 

superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a 

presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

220 R$ 6,39 R$ 1.405,80 

24 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza 

de pisos, paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. 
Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
17 R$ 55,90 R$ 950,30 

25 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 
SESI/ 

SENAI 
4 R$ 9,95 R$ 39,80 

26 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

38 R$ 3,97 R$ 150,86 

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com 

as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 
100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
32 R$ 153,85 R$ 4.923,20 

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 

SENAI 
61 R$ 5,93 R$ 361,73 

29 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem 

expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta 
qualidade e alvura 

SESI/ 

SENAI 
179 R$ 5,59 R$ 1.000,61 
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30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com 
alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
164 R$ 46,35 R$ 7.601,40 

31 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose 
virgem. Fardo com 6 bobinas 

SESI/ 
SENAI 

34 R$ 55,35 R$ 1.881,90 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto absorvente, com gramatura não 
inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 

celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta 
alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft 

contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
576 R$ 12,45 R$ 7.171,20 

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 
SESI/ 
SENAI 

70 R$ 5,62 R$ 393,40 

34 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 98,99% de 
paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

SESI/ 
SENAI 

290 R$ 3,24 R$ 939,60 

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
26 R$ 8,14 R$ 211,64 

36 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base 
medindo aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 38,90 R$ 77,80 

37 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
3 R$ 28,35 R$ 85,05 

38 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e 

água. 

SESI/ 

SENAI 
22 R$ 3,15 R$ 69,30 

39 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato 
de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo 
tensoativo biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

85 R$ 6,83 R$ 580,55 

40 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, 
ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, 

Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

110 R$ 33,98 R$ 3.737,80 

41 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 

capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
10 R$ 31,85 R$ 318,50 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
41 R$ 13,38 R$ 548,58 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

38 R$ 13,97 R$ 530,86 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

13 R$ 19,40 R$ 252,20 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
93 R$ 19,40 R$ 1.804,20 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
4 R$ 28,85 R$ 115,40 

47 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

SESI/ 
SENAI 

14 R$ 29,40 R$ 411,60 
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mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
58 R$ 51,28 R$ 2.974,24 

49 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 

50 litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 63cm de largura e 80cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 15Kg. 

SESI/ 

SENAI 
23 R$ 46,35 R$ 1.066,05 

50 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem 
com 250ml 

SESI/ 
SENAI 

147 R$ 4,45 R$ 654,15 

51 Unidade 

Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de 

contatos, mecanismos e circuitos elétricos. Não deve conter 

CFC 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 18,00 R$ 36,00 

52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos 

SESI/ 

SENAI 
4 R$ 28,15 R$ 112,60 

53 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras 

em poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 33,75 R$ 67,50 

54 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada 

em tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 

unidades 

SESI/ 
SENAI 

5 R$ 19,05 R$ 95,25 

55 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
15 R$ 11,47 R$ 172,05 

56 Unidade Vinagre de álcool 5litros 
SESI/ 
SENAI 

2 R$ 17,80 R$ 35,60 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 12 (R$) 
R$ 

53.793,05 

 

LOTE 13 - SUL 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 
Valor 

unitário de 

referência 

Valor total 
de 

referência 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 
de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
76 R$ 8,90 R$ 676,40 

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 

de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
32 R$ 3,02 R$ 96,64 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
3 R$ 13,85 R$ 41,55 

4 Unidade 

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de 

lavagem de roupas com aspecto físico líquido viscoso concentrado, 

perfumado. Acondicionado em embalagem plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

3 R$ 7,38 R$ 22,14 

5 Unidade 
Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 
brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

4 R$ 33,40 R$ 133,60 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

22 R$ 14,05 R$ 309,10 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 

SENAI 
55 R$ 9,73 R$ 535,15 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 

SENAI 
55 R$ 9,73 R$ 535,15 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado 
para higienização industrial, comercial e doméstica. Remove 

sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
4 R$ 21,35 R$ 85,40 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 

SENAI 
4 R$ 37,85 R$ 151,40 
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11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade 

de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
81 R$ 7,90 R$ 639,90 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 
de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

32 R$ 16,43 R$ 525,76 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, 
textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
11 R$ 2,31 R$ 25,41 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética 
com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
165 R$ 0,90 R$ 148,50 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA 

COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 
usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
44 R$ 2,02 R$ 88,88 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
5 R$ 1,85 R$ 9,25 

17 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
5 R$ 2,95 R$ 14,75 

18 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 

SENAI 
70 R$ 10,40 R$ 728,00 

19 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 
SESI/ 

SENAI 
3 R$ 11,85 R$ 35,55 

20 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades 
SESI/ 
SENAI 

10 R$ 48,60 R$ 486,00 

21 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 

SENAI 
1 R$ 9,70 R$ 9,70 

22 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
7 R$ 23,28 R$ 162,96 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
19 R$ 6,39 R$ 121,41 

24 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de 
pisos, paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
48 R$ 55,90 R$ 2.683,20 

25 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido 
de média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 500ml 

SESI/ 

SENAI 
13 R$ 11,05 R$ 143,65 

26 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 
medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

8 R$ 3,47 R$ 27,76 

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

SESI/ 

SENAI 
16 R$ 153,85 R$ 2.461,60 

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 
SENAI 

40 R$ 5,93 R$ 237,20 

29 Pacote 
Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 
pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na 

embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

SESI/ 
SENAI 

8 R$ 5,59 R$ 44,72 

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. 

Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

98 R$ 46,35 R$ 4.542,30 

31 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 

a 20,5cm, embalados em caixa com 6000 folhas 

SESI/ 

SENAI 
4 R$ 73,90 R$ 295,60 

32 Fardo 
Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 

fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

SESI/ 

SENAI 
2743 R$ 12,45 

R$ 

34.150,35 
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expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 
em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 
SESI/ 

SENAI 
4 R$ 5,62 R$ 22,48 

34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 
SENAI 

14 R$ 3,24 R$ 45,36 

35 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 
SESI/ 
SENAI 

3 R$ 4,65 R$ 13,95 

36 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
22 R$ 8,14 R$ 179,08 

37 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
41 R$ 3,15 R$ 129,15 

38 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em 

caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

8 R$ 6,83 R$ 54,64 

39 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

20 R$ 33,98 R$ 679,60 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
3 R$ 13,38 R$ 40,14 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

29 R$ 13,97 R$ 405,13 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

10 R$ 19,40 R$ 194,00 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
10 R$ 19,40 R$ 194,00 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
59 R$ 51,28 R$ 3.025,52 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

10 R$ 64,60 R$ 646,00 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

16 R$ 77,30 R$ 1.236,80 

47 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
100 R$ 4,45 R$ 445,00 

48 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5litros 
SESI/ 

SENAI 
2 R$ 119,00 R$ 238,00 

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

SESI/ 
SENAI 

4 R$ 28,15 R$ 112,60 

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 

SESI/ 
SENAI 

5 R$ 33,75 R$ 168,75 
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parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 
x 12cm (profundidade) 

51 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
4 R$ 19,05 R$ 76,20 

52 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 
SENAI 

2 R$ 2,94 R$ 5,88 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 13 (R$) 
R$ 

58.081,26 

 

 

LOTE 14 - NORTE NORDESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 
Valor 

unitário de 

referência 

Valor 
total de 

referência 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 
de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
606 R$ 8,90 

R$ 

5.393,40 

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
6 R$ 13,85 R$ 83,10 

3 Unidade  
Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de 
lavagem de roupas com aspecto físico líquido viscoso concentrado, 

perfumado. Acondicionado em embalagem plástica com 2litros 

SESI/ 

SENAI 
36 R$ 7,38 R$ 265,68 

4 Unidade 
Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 
brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
70 R$ 33,35 

R$ 

2.334,50 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

9 R$ 14,05 R$ 126,45 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 

SENAI 
502 R$ 9,73 

R$ 

4.884,46 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 

SENAI 
60 R$ 9,73 R$ 583,80 

8 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 
SESI/ 
SENAI 

142 R$ 95,00 
R$ 

13.490,00 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 

SENAI 
24 R$ 37,85 R$ 908,40 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade 

de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
280 R$ 2,09 R$ 585,20 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 
de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
83 R$ 16,43 

R$ 

1.363,69 

12 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 
SESI/ 
SENAI 

5 R$ 11,28 R$ 56,40 

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 

SENAI 
8 R$ 7,00 R$ 56,00 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética 
com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
659 R$ 0,90 R$ 593,10 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA 

COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 
usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
227 R$ 2,02 R$ 458,54 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
105 R$ 1,85 R$ 194,25 

17 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 

SESI/ 
SENAI 

104 R$ 2,95 R$ 306,80 

18 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
51 R$ 3,25 R$ 165,75 

19 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 

SENAI 
93 R$ 10,40 R$ 967,20 

20 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 
SESI/ 
SENAI 

1 R$ 11,85 R$ 11,85 

21 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
36 R$ 11,90 R$ 428,40 

22 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

65 R$ 23,28 
R$ 

1.513,20 
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23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
20 R$ 28,35 R$ 567,00 

24 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido 
de média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 500ml 

SESI/ 

SENAI 
12 R$ 11,05 R$ 132,60 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 
medindo aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

31 R$ 3,47 R$ 107,57 

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

SESI/ 

SENAI 
3 R$ 153,85 R$ 461,55 

27 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 

SENAI 
248 R$ 5,93 

R$ 

1.470,64 

28 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na 

embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

SESI/ 
SENAI 

98 R$ 5,59 R$ 547,82 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. 

Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

307 R$ 46,35 
R$ 

14.229,45 

30 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 

a 20,5cm, embalados em caixa com 6000 folhas 

SESI/ 

SENAI 
36 R$ 73,90 

R$ 

2.660,40 

31 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose 
virgem. Fardo com 6 bobinas 

SESI/ 
SENAI 

134 R$ 55,35 
R$ 

7.416,90 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 

20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 
fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 

em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
2553 R$ 12,45 

R$ 

31.784,85 

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 
SESI/ 

SENAI 
61 R$ 5,62 R$ 342,82 

34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
253 R$ 3,24 R$ 819,72 

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 
SENAI 

25 R$ 8,14 R$ 203,50 

36 Unidade 

Removedor de ceras, Eterbutílico de monoetilenoelucol. Tensoativo 

não iônico, conjunvantim, alcalizante, veículo e corante. Embalagem 
de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
20 R$ 62,35 

R$ 

1.247,00 

37 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
1 R$ 38,90 R$ 38,90 

38 Unidade 

Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 28,35 R$ 56,70 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
227 R$ 3,15 R$ 715,05 

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em 
caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
58 R$ 6,83 R$ 396,14 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
326 R$ 33,98 

R$ 

11.077,48 

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 15,33 R$ 30,66 
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na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

43 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 

capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
31 R$ 31,85 R$ 987,35 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
285 R$ 13,97 

R$ 

3.981,45 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

219 R$ 19,40 
R$ 

4.248,60 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
300 R$ 29,40 

R$ 

8.820,00 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
395 R$ 51,28 

R$ 

20.255,60 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
200 R$ 64,60 

R$ 

12.920,00 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

85 R$ 77,30 
R$ 

6.570,50 

50 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
494 R$ 4,45 

R$ 

2.198,30 

51 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros 
SESI/ 

SENAI 
24 R$ 119,00 

R$ 

2.856,00 

52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

SESI/ 
SENAI 

2 R$ 28,15 R$ 56,30 

53 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 

x 12cm (profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
2 R$ 33,75 R$ 67,50 

54 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

26 R$ 19,05 R$ 495,30 

55 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
15 R$ 11,47 R$ 172,05 

56 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 
SENAI 

16 R$ 2,94 R$ 47,04 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 14 (R$) 
R$ 

72.752,91 

 

 

 

 

LOTE 15 - VALE DO ITAPOCÚ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 
Valor 

unitário de 

referência 

Valor 
total de 

referência 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 
de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
347 R$ 8,90 

R$ 
3.088,30 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. 

Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
43 R$ 6,12 

R$ 
263,16 
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3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
27 R$ 13,85 

R$ 
373,95 

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 

brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

5 R$ 40,40 
R$ 

202,00 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 

SENAI 
266 R$ 9,73 

R$ 
2.588,18 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 
SENAI 

27 R$ 9,73 
R$ 

262,71 

7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado 
para higienização industrial, comercial e doméstica. Remove 

sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
41 R$ 21,35 

R$ 
875,35 

8 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 

SENAI 
22 R$ 37,85 

R$ 
832,70 

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 

de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade 
de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
253 R$ 7,90 

R$ 
1.998,70 

10 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 
SESI/ 

SENAI 
5 R$ 11,28 R$ 56,40 

11 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 

SENAI 
16 R$ 7,00 

R$ 
112,00 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, 

textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 
SENAI 

25 R$ 2,31 R$ 57,75 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética 

com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
244 R$ 0,90 

R$ 
219,60 

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA 

COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 

usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

270 R$ 2,02 
R$ 

545,40 

15 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
352 R$ 3,25 

R$ 
1.144,00 

16 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 
SENAI 

76 R$ 10,45 
R$ 

794,20 

17 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
55 R$ 11,90 

R$ 
654,50 

18 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
27 R$ 23,28 

R$ 
628,56 

19 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
51 R$ 28,35 

R$ 
1.445,85 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
231 R$ 6,39 

R$ 
1.476,09 

21 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido 
de média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 500ml 

SESI/ 

SENAI 
21 R$ 11,05 

R$ 
232,05 

22 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 
SESI/ 
SENAI 

5 R$ 9,95 R$ 49,75 

23 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

SESI/ 
SENAI 

63 R$ 153,85 
R$ 

9.692,55 

24 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 
SENAI 

60 R$ 5,93 
R$ 

355,80 

25 Pacote 
Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 

SESI/ 

SENAI 
391 R$ 46,35 

R$ 
18.122,85 



 

 

 

 
59 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. 

Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

26 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 

20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 

fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 
expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 

em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
891 R$ 12,45 

R$ 
11.092,95 

27 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
227 R$ 3,24 

R$ 
735,48 

28 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 
SESI/ 

SENAI 
27 R$ 4,65 

R$ 
125,55 

29 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
24 R$ 8,14 

R$ 
195,36 

30 Unidade 

Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
15 R$ 28,35 

R$ 
425,25 

31 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 
SESI/ 
SENAI 

199 R$ 3,15 
R$ 

626,85 

32 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em 

caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

133 R$ 6,83 
R$ 

908,39 

33 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

246 R$ 33,98 
R$ 

8.359,08 

34 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 

capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
55 R$ 31,85 

R$ 
1.751,75 

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
55 R$ 13,43 

R$ 
738,65 

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
59 R$ 13,93 

R$ 
821,87 

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

78 R$ 19,40 
R$ 

1.513,20 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

71 R$ 19,40 
R$ 

1.377,40 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
16 R$ 28,85 

R$ 
461,60 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
47 R$ 29,40 

R$ 
1.381,80 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
192 R$ 51,28 

R$ 
9.845,76 

42 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

SESI/ 

SENAI 
5 R$ 71,80 

R$ 
359,00 
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suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
5 R$ 95,40 

R$ 
477,00 

44 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
267 R$ 4,45 

R$ 
1.188,15 

45 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
22 R$ 28,15 

R$ 
619,30 

46 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 
bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 

parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 
x 12cm (profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

22 R$ 33,75 
R$ 

742,50 

47 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

31 R$ 19,05 
R$ 

590,55 

48 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 
SESI/ 
SENAI 

10 R$ 11,47 
R$ 

114,70 

49 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 
SENAI 

9 R$ 2,94 R$ 26,46 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 15 (R$) 
R$ 

90.551,00 

 

 

LOTE 16 - PLANALTO NORTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Quantidade 

Valor 

unitário de 
referência 

Valor 

total de 
referência 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido 

de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

348 R$ 9,10 
R$ 

3.166,80 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

43 R$ 6,12 R$ 263,16 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
27 R$ 13,85 R$ 373,95 

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 

brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 750ml 

SESI/ 
SENAI 

8 R$ 17,40 R$ 139,20 

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 

brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

9 R$ 40,45 R$ 364,05 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 
SESI/ 

SENAI 
266 R$ 9,83 

R$ 

2.614,78 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
SESI/ 
SENAI 

27 R$ 9,83 R$ 265,41 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado 

para higienização industrial, comercial e doméstica. Remove 
sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

41 R$ 21,35 R$ 875,35 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
SESI/ 
SENAI 

22 R$ 37,85 R$ 832,70 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 

de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 

de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade 
de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
253 R$ 7,90 

R$ 

1.998,70 

11 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 
SESI/ 

SENAI 
9 R$ 11,28 R$ 101,52 

12 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 

SENAI 
16 R$ 7,00 R$ 112,00 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, 
textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
23 R$ 2,31 R$ 53,13 
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14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética 

com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
360 R$ 0,90 R$ 324,00 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA 

COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 

usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

270 R$ 2,02 R$ 545,40 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
352 R$ 3,25 

R$ 

1.144,00 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

SESI/ 
SENAI 

77 R$ 10,40 R$ 800,80 

18 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
55 R$ 11,90 R$ 654,50 

19 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

27 R$ 23,28 R$ 628,56 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
51 R$ 28,35 

R$ 

1.445,85 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
231 R$ 6,39 

R$ 

1.476,09 

22 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido 
de média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 500ml 

SESI/ 

SENAI 
21 R$ 11,05 R$ 232,05 

23 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 
SESI/ 
SENAI 

5 R$ 9,95 R$ 49,75 

24 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

SESI/ 

SENAI 
64 R$ 153,85 

R$ 

9.846,40 

25 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 
SENAI 

119 R$ 4,97 R$ 591,43 

26 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. 

Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

131 R$ 46,35 
R$ 

6.071,85 

27 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 

a 20,5cm, embalados em caixa com 6000 folhas 

SESI/ 

SENAI 
9 R$ 73,90 R$ 665,10 

28 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 

fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 
em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

885 R$ 12,45 
R$ 

11.018,25 

29 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. 
Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
227 R$ 3,24 R$ 735,48 

30 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 
SESI/ 

SENAI 
28 R$ 4,65 R$ 130,20 

31 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 
SESI/ 

SENAI 
24 R$ 8,14 R$ 195,36 

32 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
15 R$ 28,35 R$ 425,25 

33 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 
SESI/ 
SENAI 

176 R$ 3,15 R$ 554,40 

34 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em 

caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
133 R$ 6,83 R$ 908,39 

35 Unidade 
Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

SESI/ 

SENAI 
247 R$ 33,98 

R$ 

8.393,06 
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Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

36 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 

capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
55 R$ 31,85 

R$ 

1.751,75 

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
55 R$ 13,43 R$ 738,65 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

59 R$ 13,97 R$ 824,23 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

78 R$ 19,40 
R$ 

1.513,20 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
70 R$ 19,40 

R$ 

1.358,00 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
16 R$ 28,85 R$ 461,60 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
47 R$ 29,40 

R$ 

1.381,80 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

192 R$ 51,28 
R$ 

9.845,76 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
5 R$ 77,30 R$ 386,50 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
5 R$ 95,40 R$ 477,00 

46 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 

250ml 
SESI/ 
SENAI 

268 R$ 4,45 
R$ 

1.192,60 

47 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

SESI/ 
SENAI 

22 R$ 28,15 R$ 619,30 

48 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, 

bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 

parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 
x 12cm (profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
22 R$ 33,75 R$ 742,50 

49 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
63 R$ 19,05 

R$ 

1.200,15 

50 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
19 R$ 11,47 R$ 217,93 

51 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 
SENAI 

17 R$ 2,94 R$ 49,98 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO LOTE 16 (R$) 
R$ 

80.757,87 
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3.2. O pagamento será de acordo com os pedidos efetivamente entregues. 
 
3.3. O preço global da proposta, para cada lote, será utilizado somente para critério de 
julgamento desta licitação, sendo que a efetivação do Contrato será realizada pelo preço 
“unitário de cada item”, conforme proposta homologada. 

 

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 
4.1. As especificações técnicas mínimas exigidas para os materiais a serem fornecidos 
encontram-se descritos de forma precisa, suficiente e clara na tabela abaixo, com as 
respectivas marcas homologadas: 
 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL OBSERVAÇÃO MARCAS HOMOLOGADAS 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 
cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 

pias. Embalagem com 5litros 

Produto deve 

possuir Registro 

na Anvisa 

Q-BOA / BRILHO MÁGICO / ECOVILLE 

/ BRILHANTE / MALTEX / YPÊ / 
GIRANDO SOL / TRIEX / VERDESAN / 

CLASSLIMP / SUPREMA / LOURO 

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipocloríto de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, abneiras, 

pias. Embalagem com 1litro 

Produto deve 

possuir Registro 
na Anvisa 

Q-BOA / BRILHO MÁGICO / ECOVILLE 
/ BRILHANTE / MALTEX / YPÊ / 

GIRANDO SOL / TRIEX / VERDESAN / 

CLASSLIMP / SUPREMA / LOURO 

3 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

Produto deve 

possuir Registro 

na Anvisa 

- 

4 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 

Produto deve 

possuir Registro 

na Anvisa 

 

5 Unidade  Alvejante sem cloro 2litros 

Produto deve 

possuir 

notificação na 
Anvisa 

Q-BOA / BRILHO MÁGICO / ECOVILLE 

/ BRILHANTE / MALTEX / YPÊ / 

GIRANDO SOL / TRIEX / VERDESAN / 
CLASSLIMP / SUPREMA / LOURO 

6 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

Q-BOA / BRILHO MÁGICO / ECOVILLE 

/ BRILHANTE / MALTEX / YPÊ / 
GIRANDO SOL / TRIEX / VERDESAN / 

CLASSLIMP / SUPREMA / LOURO 

7 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de 
lavagem de roupas com aspecto físico líquido viscoso 

concentrado, perfumado. Acondicionado em embalagem plástica 
com 2litros 

Produto deve 
possuir 

notificação na 
Anvisa 

PEGUSPAM / YPÊ / FOFO / BABY 
SOFT / VERDESAN / MON BIJOU / 

GIRANDO SOL / MASTER SAN / 
BRILHO MÁGICO / AQUA FAST 

8 Unidade 
Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 
brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 750ml 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

FAST SHINE / INGLEZA / POLIFLOR / 
BRILHO FORTE / BRAVO / VERDESAN 

9 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 

brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 
enceradeira. Embalagem com 750ml 

Produto deve 
possuir 

notificação na 

Anvisa 

FAST SHINE / INGLEZA / POLIFLOR / 

BRILHO FORTE / BRAVO / VERDESAN 

10 Unidade 
Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 
brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 5litros 

Produto deve 

possuir 

notificação na 
Anvisa 

FAST SHINE / INGLEZA / POLIFLOR / 

BRILHO FORTE / BRAVO / VERDESAN 

11 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto 

brilho e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 5litros 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

FAST SHINE / INGLEZA / POLIFLOR / 
BRILHO FORTE / BRAVO / VERDESAN 

12 Unidade Cloro líquido 5litros 

Produto deve 
possuir 

notificação na 

Anvisa 

- 

13 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 

Produto deve 

possuir 

notificação na 
Anvisa 

- 

14 Unidade Desinfetante de uso geral floral 1litro 

Produto deve 

possuir Registro 
na Anvisa 

- 
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15 Unidade Desinfetante de uso geral floral 5litros 
Produto deve 

possuir Registro 

na Anvisa 

- 

16 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro 
Produto deve 

possuir Registro 

na Anvisa 

- 

17 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 
Produto deve 

possuir Registro 

na Anvisa 

- 

18 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 5litros 
Produto deve 

possuir Registro 

na Anvisa 

CLEAN BY PEROXY – SPARTAN / 
PEROXY - RICCEL / WYN PEROXY HC 

– ELFEN / PEROXY 3000 - SEVENGEL 

19 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 

03ml:01litro água) 1litro 

Produto deve 
possuir 

notificação na 

Anvisa 

- 

20 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização industrial, comercial e doméstica. 

Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 

5litros 

Produto deve 
possuir 

notificação na 

Anvisa 

BECKER PLATER / VEJA / YPÊ / 
AQUAFAST / LIMPOL / BIOCLER / 

CLASSLIMP / VERDESAN / DRAX / UP 

PRO NOBRE 

21 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 
Produto deve 

possuir Registro 

na Anvisa 

PISO CLEAN / BECKER / UP 

DECRUST / MAC DECRUST / CROST 

22 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 
de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria 

ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 

capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico 
aplicador 

Produto deve 
possuir 

notificação na 
Anvisa 

YPÊ / LIMPOL / MINUANO / GIRANDO 

SOL / ASSIM / ZAWASKI / SUPREMA / 
AQUAFAST / BRILHA SUL 

23 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem 

de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria 
ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 

rápido. 5litros 

Produto deve 

possuir 

notificação na 
Anvisa 

YPÊ / LIMPOL / MINUANO / GIRANDO 
SOL / ASSIM / ZAWASKI / SUPREMA / 

AQUAFAST / BRILHA SUL 

24 Unidade 
Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 

25cm 
- - 

25 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, 

COM suporte 
- 

LIMPAMANIA / BETTANIN / SENDOR / 
CONDOR / BOMPACK OU SIMILAR 

26 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, 

SEM suporte 
- 

LIMPAMANIA / BETTANIN / SENDOR / 

CONDOR / BOMPACK OU SIMILAR 

27 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, 
textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 
unidades, peso mínimo 60g 

- YPE / BOMBRIL / ASSOLAN 

28 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 110x75x23mm, Abrasividade média. 
Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

- 
SCOTH BRITE 3M / BOMBRIL / 

ASSOLAN / CONDOR / BETTANIN 

29 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda - - 

30 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA 

COR VERDE e minerais Abrasivo unidas por resina à prova 
d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

- 
BRISTISH 1ª / BETTANIN / SCOTCH 

BRITE 

31 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
- - 

32 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
- - 

33 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: 
mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 

- - 

34 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 
unidades 

- 
Q-BOA, MILLI, SNOB, BOB, GOOD, 

MAXIN OU SIMILAR 

35 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

ULTRAFRESH, AIRWICK, BOM AR, 
GLADE 

36 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml 
Produto deve 

possuir Registro 

na Anvisa 

SBP / RAID / MORTEIN / MAT INSET / 

BAYGON / JIMO 

37 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades - - 

38 Unidade Limpa alumínio 500ml 
Produto deve 

possuir 
- 
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notificação na 
Anvisa 

39 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 

Produto deve 

possuir Registro 
na Anvisa 

- 

40 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

VITREO / VEJA / UAU / CIF / CRISTAL / 
WORKER / BRILHANTE / VERDESAN 

41 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. 
Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e 

superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença 
de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 

papelão devidamente identificadas 

Produto deve 

possuir 

notificação na 
Anvisa 

KEFLEX / VANISH / VEJA / UAU / 

WORKER / BRILHANTE 

42 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. 
Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e 

superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença 

de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 

papelão devidamente identificadas 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

KEFLEX / VANISH / VEJA / UAU / 
WORKER / BRILHANTE 

43 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza 
de písos, paredes, inox entre outros utensílios. Diluição de até 

1:300. Embalagem de 5litros 

Produto deve 

possuir 

notificação na 
Anvisa 

ELFEN FLOATER OU SIMILAR 

44 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, 

líquido de média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, 
com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 

500ml 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

JONHSON / WORKER / BOMBRIL, 

INGLEZA / IPÊ / BRAVO / POLIFLOR / 

PEROBA / DESTAC 

45 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm - - 

46 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo aproximadamente 45x60cm 
- - 

47 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 

100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado 
a cada 50cm 

- - 

48 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 

120gr 

- - 

49 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em 
pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso 

na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e 

alvura 

- 
NESS / PALOMA / NEVE / PERSONAL 

VIP / QUALITÉ / LIMPPRO 

50 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

- 
INDAIAL / PEREIRA / JOIPEL / 

FORTPEL / LIMPPRO 

51 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 

20cm a 20,5cm, embalados em caixa com 6000 folhas 
- 

INDAIAL / SANTHER / NOBRE / MILI / 

NESS 

52 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose 
virgem. Fardo com 6 bobinas 

- 
JOIPEL / PASSIONE / IDEAL / NOBRE / 

INDAIAL / LIMPPRO 

53 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm 

x 20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, 
fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 

reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas 

cada 

- 
INDAIAL / SANTHER / LIMPPRO / 

NOBRE 

54 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 

Produto deve 
possuir 

notificação na 

Anvisa 

CRISTAL / SANY 

55 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 

Produto deve 

possuir Registro 

na Anvisa 

GENCO / HIDROALL / HTH / HCL OU 
SIMILAR 

56 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

Produto deve 

possuir 

notificação na 
Anvisa 

HARPIC / SANY MIX / GLADE / NOBRE 
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57 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades - - 

58 
Pacote/

Caixa 

Propé/sapatilha descartável branca TNT / Pacote ou caixa com 

100 unidades / Gramatura 20 

Produto deve 

possuir Registro 
na Anvisa 

- 

59 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml - 
PRATIK / SANREMO / NOBRE / 

PLASÚTIL OU SIMILAR 

60 Unidade 
Removedor de ceras, Eterbutílico de monoetilenoelucol. 
Tensoativo não iônico, conjunvantim, alcalizante, veículo e 

corante. Embalagem de 5litros 

Produto deve 

possuir 

notificação na 
Anvisa 

FUNKERLEIN / PRATIK PLUS / 

INGLEZA / VERDESAN OU SIMILAR 

61 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 
- 

SENDOR / RODOGON / SANCHES OU 

SIMILAR  

62 Unidade 

Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 
- 

BETTANIN / CONDOR / PEROVINHA 

OU SIMILAR 

63 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

- 

64 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato 
de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo 

tensoativo biodegradável 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

- 

65 Unidade Sabão para máquina de lavar louças / Pó / 1Kg 

Produto deve 
possuir 

notificação na 

Anvisa 

- 

66 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 5litros 

Produto deve 

possuir 

notificação na 
Anvisa 

- 

67 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado 

em embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

Produto deve 
possuir 

notificação na 

Anvisa 

- 

68 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, 

capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 
- 

SANTHER / EXACCTA / NOBRE OU 

SIMILAR 

69 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

Produto 
produzido dentro 

dos padrões da 

ABNT NBR 
9.191/2008 

- 

70 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

Produto 

produzido dentro 
dos padrões da 

ABNT NBR 
9.191/2008 

- 

71 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

Produto 

produzido dentro 
dos padrões da 

ABNT NBR 

9.191/2008 

- 

72 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

Produto 

produzido dentro 

dos padrões da 
ABNT NBR 

9.191/2008 

- 

73 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

Produto 
produzido dentro 

dos padrões da 

ABNT NBR 
9.191/2008 

- 

74 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

Produto 

produzido dentro 
dos padrões da 

- 
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suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

ABNT NBR 
9.191/2008 

75 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

Produto 

produzido dentro 
dos padrões da 

ABNT NBR 

9.191/2008 

- 

76 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

Produto 

produzido dentro 

dos padrões da 
ABNT NBR 

9.191/2008 

- 

77 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

Produto 
produzido dentro 

dos padrões da 
ABNT NBR 

9.191/2008 

- 

78 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

Produto 
produzido dentro 

dos padrões da 

ABNT NBR 
9.191/2008 

- 

79 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 

litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 
polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg. 

Produto 

produzido dentro 

dos padrões da 
ABNT NBR 

7.500/2001 e 
NBR 9.191/2008 

- 

80 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 30 
litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

9Kg. 

Produto 
produzido dentro 

dos padrões da 

ABNT NBR 
7.500/2001 e 

NBR 9.191/2008 

- 

81 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 50 

litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de 
polietileno de alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

15Kg. 

Produto 

produzido dentro 

dos padrões da 
ABNT NBR 

7.500/2001 e 
NBR 9.191/2008 

- 

82 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 

100 litros, cor branca, com símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. 

Medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 30Kg. 

Produto 
produzido dentro 

dos padrões da 

ABNT NBR 
7.500/2001 e 

NBR 9.191/2008 

- 

83 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 

250ml 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

RADIUM / SANY BRIL / BOMBRIL / CIF 
/ ECOVILLE / ASSOLAN / DESTAC 

84 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros 

Produto deve 
possuir 

notificação na 
Anvisa 

RENKO / SHINE & DRY / STARSEC / 

SECCA OU SIMILAR 

85 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, 
mecanismos e circuitos elétricos. Não deve conter CFC. 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

- 

86 Unidade 

Suporte de papel HIGIENICO para ROLÃO DE 300m. em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo 
buchas e parafusos 

- SANTHER / EXACCTA / PEREIRA 

87 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras 

em poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm (altura) x 

25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

- SANTHER / EXACCTA / PEREIRA 
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88 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: aromatizadas com fragrância e agentes 

bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da 

urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 
unidades 

Produto deve 

possuir 
notificação na 

Anvisa 

PREMISSE / DEO SCREEN / SANY OU 
SIMILAR 

89 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

Produto deve 

possuir Registro 
na Anvisa 

- 

90 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 
- 

BETTANIN / SENDO / LIMPAMANIA / 

PEROVINHA / CONDOR OU SIMILAR 

91 Unidade Vinagre de álcool 750ml 

Produto deve 

possuir Registro 

no MAPA 

- 

92 Unidade Vinagre de álcool 5litros 

Produto deve 

possuir Registro 

no MAPA 

- 

 

NOTA 1: Os itens que possuem marcas homologadas e também possuem registro 
junto aos seus órgãos reguladores, os fornecedores que apresentarem marcas 
diferentes das homologadas, obrigatoriamente, seus produtos deverão possuir 
registro ativo nos seus respectivos órgãos reguladores. 
 

NOTA 2: Os produtos que possuírem prazo de validade deverão ser entregues 
restando, no mínimo, 06 (seis) meses de validade.  
 

4.2 DOS PEDIDOS E PRAZO DE ENTREGA: 
 
4.2.1. As confirmações dos pedidos serão realizadas através de O.C – Ordem de Compra 
e deverão ser executadas conforme programação, quantidades e locais de entrega 
apresentados no item 7 deste Termo de Referência. 
 

4.2.1.1 – As quantidades a serem entregues de cada item para cada unidade, dentro 
da programação definida, serão informadas na Ordem de Compra, conforme descrito 
no Anexo IV deste Edital – Relação de quantitativos por unidade; 

 
4.2.2. O Contratado deverá entregar as mercadorias conforme a programação prevista, 
com no máximo 5 dias úteis após recebimento da O.C, visto que já estará de posse das 
programações/quantidades na assinatura do contrato. 
 

4.3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS MARCAS 

 4.3.1. Serão aceitas outras marcas daquelas indicadas como homologadas na 
especificação dos itens acima, desde que atendidos os seguintes critérios: 

4.3.2. A empresa que desejar homologar o seu produto deverá encaminhar uma 
unidade de amostra do item no prazo de até 5 (cinco) dias úteis anteriores a data de 
abertura do certame, conforme as orientações abaixo: 

 
4.3.3. As amostras deverão ser encaminhadas em embalagens com a seguinte 
identificação: 

 

 

4.3.4. As amostras enviadas deverão ser identificadas com os respectivos itens, sendo 
necessário o envio de 01 (um) item de cada. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021 
PRODUTO PARA ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO  

EMPRESA: ............................................. 
Telefone/ e-mail 
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4.3.5.  Juntamente com a amostra, o proponente deverá encaminhar cópias dos catálogos 
ou prospectos detalhados e/ou cópias dos capítulos dos manuais do item, que descrevam 
e complementem as especificações técnicas, a fim de proporcionar a análise. 

4.3.6. A homologação se dará com a análise técnica de todas as funcionalidades do 
produto. O produto deverá ficar à disposição da(s) Entidade(s) Licitante(s) por um período 
de 2 (dois) dias úteis para testes e homologação. 

4.3.7. Após a análise, será emitido laudo técnico com parecer de homologação, ou recusa 
do item proposto. O laudo técnico será enviado ao proponente via e-mail, o original ficará 
disponível na sede da(s) Entidade(s) Licitante(s) para retirada. 

4.3.8. Caso a proponente não retire as amostras após o prazo acima estipulado, as 
mesmas serão descartadas ou destinadas conforme o melhor entendimento da(s) 
Entidade(s) Licitante(s), não cabendo a este qualquer tipo de ressarcimento. 

4.4. Correrá por conta do fornecedor licitante as despesas com envio e retirada das 
amostras.  

4.5. Não serão homologados produtos entregues fora dos prazos estipulados. 

NOTA 3: Para os itens que não possuem marcas homologadas identificadas na 
planilha, os procedimentos acima não serão necessários. 

4.6. Local de entrega/envio das amostras:  
 
Federação do Estado de Santa Catarina – FIESC 
Rodovia Admar Gonzaga, 2765 – Itacorubi – Florianópolis/SC – CEP 88034-001 
 
 

5 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

5.1. Entregar os materiais no local indicado, conforme programação estabelecida no item 
7 e Ordem de Compra enviada, e em perfeitas condições. 

 

5.2. O fornecedor licitante se obriga a entregar os materiais rigorosamente de acordo com 
as especificações técnicas mínimas exigidas. 
 
5.3. As entregas dos materiais serão de responsabilidade do Contratado nos endereços 
citados no item 7, em perfeitas condições. 
 
5.4. As entregas dos materiais, nos locais relacionados no item 7 deste Termo, devem 
estar separadas por cada pedido de unidade, conforme Ordem de Compra, com sua 
respectiva nota fiscal de faturamento.  
 
5.5. Cumprir fielmente esta norma, de forma que os materiais relacionados sejam 
entregues com esmero e perfeição. 
 

5.6. Substituir os materiais, objeto deste Edital, que apresentarem qualquer tipo de defeito, 
avarias na embalagem ou que estiverem fora das especificações contidas na proposta de 
preços e possam comprometer a qualidade do produto, devendo ser substituído no prazo 
máximo de até 3 (três) dias úteis. 
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5.7. Os produtos cuja qualidade for questionável no momento do recebimento, pelos 
motivos expostos acima, poderão ser descartados diretamente sob anuência do 
fornecedor, acondicionados em local adequado até que ocorra a coleta e substituição, não 
podendo exceder os 3 (três) dias úteis definidos no item anterior.  Caso o prazo seja 
excedido, estes produtos poderão ser descartados ou destinados à doação conforme 
critério do(s) Contratante(s). 
 

5.8. Assumir todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, transporte e outros, 
inerentes ao cumprimento do objeto do certame, ficando a FIESC e suas Entidades isentas 
de qualquer responsabilidade civil ou criminal. Tanto para entregas primárias, quanto 
devoluções, mesmo que sejam utilizados serviços de transportes terceirizados, a 
responsabilidade é integral do Fornecedor Contratado. 
 

5.9. Disponibilizar número de telefone e e-mail para efetuar esclarecimentos, trocas, entre 
outros. 

 

6 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

 
6.1. Exercer a fiscalização dos serviços através de colaboradores designados para esse 
fim (gestor técnico), procedendo o atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou 
glosas que se fizerem necessárias. 
 
6.2. Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições estabelecidas no 
contrato. 
 
6.3. Solicitar ao(s) Contratado(s) todas as providências necessárias ao bom andamento 
dos serviços. 
 
6.4. Informar ao(s) Contratado(s) qualquer anormalidade constatada na execução do 
contrato. 
 
6.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 
respectivas especificações. 
 
6.6. Permitir o livre acesso dos empregados do(s) Contratado(s) às dependências do(s) 
Contratante(s) quando necessário. 
 
6.7. Solicitar a substituição de empregados do(s) Contratado(s) que não estejam 
executando os serviços de acordo com as exigências deste termo de referência. 
 
 

7 – DO LOCAL DE ENTREGA DO(S) BEM(S)  

 
7.1. Unidades para entrega e programação de entrega.  
 
7.1.1. Conforme item 4.2, os pedidos serão enviados através de Ordem de Compra - O.C, 
onde serão informados os locais de entrega e quantidade de cada item para cada unidade, 
respeitando a programação de entrega também informada abaixo: 
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LOTE 1 - ALTO URUGUAI 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação 

de entrega 

207 
SESI Centro Esportivo 

Concórdia 

03.777.341/0162-

40 
Rua 29 de Julho, 1590 – Itaíba - CEP 89707-044 Concórdia/SC Fevereiro-22 

248 SESI Concórdia 
03.777.341/0295-

71 
Rua Dr. Maruri, 614 – Centro - CEP 89700-065 Concórdia/SC Fev-22 / Jun-22 

13 SENAI Concórdia 
03.774.688/0007-

40 

Rodovia Caetano Chiucheta, 757 – São 

Cristóvão - CEP 89700-000 
Concórdia/SC 

Fev-22 / Jun-22 

/ Out-22 

244 SESI Seara (Creche) 
03.777.341/0309-

01 

Rua Getúlio Vargas, 118 – Industrial - CEP 

89770-000 
Seara/SC 

Fev-22 / Jun-22 

294 SESI Seara II (EJA) 
03.777.341/0390-

20 
Rua Dom Pedro, 51 - Industrial - CEP 89770-

000 
Seara/SC 

Fev-22 / Jun-22 

55 SENAI Seara 
03.774.688/0046-

57 
Av. Paludo, 1156 – São João - CEP 89770-000 Seara/SC 

Fev-22 / Jun-22 

242 SESI Ipumirim 
03.777.341/0313-

98 
Av. Dom Pedro II, 286 - CEP 89790-000 Ipumirim/SC 

Fev-22 / Jun-22 

 

LOTE 2 - CENTRO OESTE 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação 

de entrega 

213 SESI Joaçaba 03.777.341/0040-72 
Rua Tiradentes, 214 – Centro - CEP 89600-

000 
Joaçaba/SC 

Fev-22 / Jun-
22 / Out-22 

59 SENAI Joaçaba 03.774.688/0044-95 
Rua Angelo Sganzerla, 735 - Nossa Srª de 

Lourdes - CEP 89600-000 
Joaçaba/SC 

Fev-22 / Jun-

22 / Out-22 

12 SENAI Luzerna 03.774.688/0010-46 Rua Frei João, 400 - Centro - CEP 89609-000 Luzerna/SC 
Fev-22 / Jun-

22 / Out-22 

57 
SENAI Campos 

Novos 
03.774.688/0051-14 

Av. Juscelino Kubitschek, 326 - Nossa Srª de 
Lourdes - CEP 89620-000 

Campos 
Novos/SC 

Fevereiro-22 

36 SENAI Capinzal 03.774.668/0032-51 
Rua Emelinda Debastiani Thomazoni, 400 – 

São Cristóvão - CEP 89665-000 
Capinzal/SC 

Fevereiro-22 

 

LOTE 3 - CENTRO NORTE 

Nº da 
filial 

Unidade CNPJ Endereço Cidade 
Programação 

de entrega 

14 SENAI Videira 03.774.688/0008-21 
Rua Josefina Henn, 85 - São Cristóvão - CEP 

89562-068 
Videira/SC 

Fev-22 / Jun-

22 / Set-22 

223 SESI Videira 03.777.341/0112-81 
Av. Antônio Nico Fávero, 255 - Centro - CEP 

89560-204 
Videira/SC 

Fev-22 / Jun-

22 / Set-22 / 

Nov-22 

20 SENAI Canoinhas 03.774.668/0015-50 
Rua Ivo D’Aquino, 810 - Industrial - CEP 

89460-000 
Canoinhas/SC 

Fev-22 / Ago-

22 

205 SESI Canoinhas 03.777.341/0073-30 
Rua Almeida Cardoso, 936 – Centro - CEP 

89460-706 
Canoinhas/SC 

Fev-22 / Jun-
22 / Set-22 / 

Nov-22 

22 SENAI Caçador 03.774.688/0006-60 
Rua Henrique Tedesco, 192 - Berger - CEP 

89500-001 
Caçador/SC 

Fev-22 / Jun-
22 

204 SESI Caçador 03.777.341/0045-87 
Rod. Municipal Honorino Moro, 610 - Alto 

 Bonito - CEP 89510-610 
Caçador/SC 

Fev-22/ Jun-22 

/ Set-22 

2007 
SESI Academia 

Adami 
03.777.341/0406-21 

Rua Henrique Júlio Berger, 135 - Berger - 
CEP 89500-001 

Caçador/SC Fevereiro-22 

37 SENAI Curitibanos 03.774.688/0036-85 
Avenida Lions, s/nº – Balança - CEP 89520-

000 
Curitibanos/SC Fevereiro-22 

49 SENAI Fraiburgo 03.774.688/0042-23 
Rua José Francisco dos Santos, 180 – 

 Portal - CEP 89580-000 
Fraiburgo/SC 

Fev-22/ Jun-22 

/ Set-22 

2041 
SESI Academia 

Trombini 
03.777.341/0491-73 

Av. Rene Frey, 115 – Centro - Anexo a 
Trombini Embalagens - CEP 89580-000 

Fraiburgo/SC Fevereiro-22 

53 SENAI Porto União 03.774.688/0052-03 
Rua Santos Dumont, 406 - Centro - CEP 

89400-000 
Porto União/SC Fevereiro-22 

 

LOTE 4 - ALTO VALE DO ITAJAÍ 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação de 

entrega 
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8 SENAI Rio do Sul 03.774.688/0020-18 
Estrada da Madeira, 3000 - Barragem - 

CEP 89165-000 
Rio do Sul/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 / 

Nov-22 

219 SESI Rio do Sul 03.777.341/0088-18 
Rua Prefeito Wenceslau Borini, 2690 - 

Canta Galo - CEP 89163-026  
Rio do Sul/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 / 

Nov-22 

47 SENAI Taió 03.774.688/0045-76 
Rua Expedicionário Rafael Busarello, 475 

– Padre Eduardo – CEP 89190-000 
Taió/SC Fev-22 / Jun-22 

2024 SESI Ibirama 03.777.341/0466-62 
Rua XV de novembro, 234 - Centro - CEP 

88140-000 
Ibirama/SC Fev-22 / Jun-22 

 

LOTE 5 - FOZ DO RIO ITAJAÍ 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação de 

entrega 

7 SENAI Itajaí 03.774.688/0009-02 
Rua Henrique Vigarani, 163 - Barra do 

Rio - CEP 88305-555 
Itajaí/SC 

Fev-22/ Jun-22 / 
Set-22 

211 SESI Itajaí 03.777.341/0110-10 
Av. Cel. Marcos Konder, 496 - Centro - 

CEP 88301-300 
Itajaí/SC 

Fev-22/ Jun-22 / 

Set-22 

40 
SENAI Balneário 

Camboriú 
03.774.688/0034-13 

Rua Angelina, 555 - Municípios - CEP 

88337-470 

Balneário 

Camboriú/SC 

Fev-22/ Jun-22 / 

Set-22 

264 SESI Balneário Camboriú 03.777.341/0343-03 
Rua Angelina, 555 - Municípios - CEP 

88337-470 
Balneário 

Camboriú/SC 
Fev-22/ Jun-22 / 

Set-22 

277 SESI Itapema 03.777.341/0366-08 
Rua 248, 633 - Meia Praia - CEP 88220-

000 
Itapema/SC Fev-22 / Jun-22 

 

LOTE 6 - SERRA CATARINENSE 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação de 

entrega 

23 SENAI Lages 03.774.688/0017-12 
Rua Archelau Batista do Amaral, 745 – 

Universitário – CEP 88511-095 
Lages/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 / 

Nov-22 

215 SESI Lages 03.777.341/0032-62 
 Rua Campos Salles, 1588, Gethal – CEP 

88520-290 
Lages/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 / 

Nov-22 

50 SENAI Otacílio Costa 03.774.688/0048-19 
 Rua Clementino Zambonato, 119 - 

Pinheiros – CEP 88540-000 
Otacílio 

Costa/SC 
Fev-22 / Jun-22 

288 
SESI Academia Otacílio 

Costa 
03.777.341/0380-58 

Rua Vinicius de Morais, 77 - Pinheiros – 

CEP 88540-000 

Otacílio 

Costa/SC 

Fev-22/ Jun-22 / 

Set-22 

77 SENAI Correia Pinto 03.774.688/0069-43 
Rua Lauro Muller, 665 - Centro – CEP 

88535-000 
Correia 

Pinto/SC 
Fev-22 / Jun-22 

 

LOTE 7 - VALE DO ITAJAÍ 

Nº da 
filial 

Unidade CNPJ Endereço Cidade 
Programação de 

entrega 

202 
SESI Blumenau (Centro 

Esportivo) 
03.777.341/0053-97 

Rua Itajaí, 3.434 - Vorstadt - CEP 89015-

207 
Blumenau/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 / 
Nov-22 

235 SESI Blumenau (Centro) 03.777.341/0068-73 
Rua Ângelo Dias, 72 - Centro - CEP 

89010-020 
Blumenau/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 / 
Nov-22 

04 SENAI Blumenau 03.774.688/0021-07 
Rua São Paulo, 1147 – Victor Konder - 

CEP 89012-001 
Blumenau/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 / 
Nov-22 

73 
Instituto SENAI de 

Tecnologia Ambiental 
03.774.688/0065-10 

Rua Harry Pofhal, 111 - Escola Agrícola - 

CEP 89037-650 
Blumenau/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 / 
Nov-22 

72 

Instituto SENAI de 

Tecnologia Têxtil, 
Vestuário e Design 

03.774.688/0064-39 
Rua Arno Barth, 84 - Badenfurt - CEP 

89070-040 
Blumenau/SC 

Fev-22/ Jun-22 / 

Set-22 

32 SENAI Pomerode 03.774.688/0029-56 
Rua Heinrich Passold, 130 - Centro - CEP 

89107-000 
Pomerode/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

241 SESI Timbó 03.777.341/0312-07 
Rua Venezuela, 74 - Centro - CEP 89120-

000 
Timbó/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 /  

42 SENAI Timbó 03.774.688/0022-80 
Rua Duque de Caxias, 830 - Centro - 

CEP 89120-00 
Timbó/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

2019 SESI Indaial 03.777.341/0465-81 
Av. Pioneiros, 235 - Centro - CEP 89080-

012 
Indaial/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  
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31 SENAI Indaial 03.774.688/0031-70 
Rua Ver. Alvin Rauh Júnior, 378 – Das 

Nações - CEP 89082-065 
Indaial/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22  

 

LOTE 8 - VALE DO ITAJAÍ MIRIM 

Nº da 
filial 

Unidade CNPJ Endereço Cidade 
Programação de 

entrega 

6 SENAI Brusque 03.774.688/0016-31 
Avenida Primeiro de Maio, 670 - Primeiro 

de Maio – CEP 88353-202 
Brusque/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

238 SESI Brusque II (Escola) 03.777.341/0232-98 
Avenida Dom Joaquim, 588 – Jardim 

Maluche – CEP 88354-026 
Brusque/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 /  

236 SESI Clínica Brusque 03.777.341/0039-39 
Rua Pedro Werner, 180 - 5º andar – CEP 

88354-000 
Brusque/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

203 
SESI Centro Esportivo 

Brusque 
03.777.341/0033-43 

Rodovia Antonio Heil, KM23, 5111 – 

Limoeiro – CEP 88352-502 
Brusque/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

33 SENAI São João Batista 03.774.688/0030-90 
Rua Egídio Manoel Cordeiro, 400 – 

Centro – CEP 88240-000 
São João 
Batista/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 /  

 

LOTE 9 - EXTREMO OESTE 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação 

de entrega 

17 
SENAI São Miguel do 

Oeste 
03.774.688/0011-27 

Rua Barão do Rio Branco, 220 - Centro - 

CEP 89900-000 

São Miguel do 

Oeste/SC 

Fev-22/ Jun-22 / 

Set-22 

229 SESI São Miguel do Oeste 03.777.341/0220-54 
Rua Marcílio Dias, 1580 - Centro - CEP 

89900-000 

São Miguel do 

Oeste/SC 

Fev-22 / Jun-22 

285 SESI São José do Cedro 03.777.341/0372-48 
Rua São José, 94 – Centro – CEP 89930-

000 
São José do 

Cedro/SC 
Fev-22 / Jun-22 

46 SENAI Itapiranga 03.774.688/0040-61 
Rua Erasmo Loureiro Mello, 85 - Bela 

Vista - Pavilhão D – CEP 89896-000 
Itapiranga/SC 

Fev-22 / Jun-22 

 

LOTE 10 - OESTE 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação 

de entrega 

15 SENAI Chapecó 03.774.688/0024-41 
Rua Frei Bruno, 201-E - Parque das 

Palmeiras - CEP 89803-785 
Chapecó/SC 

Fev-22 / Mai-22 
/ Jul-22 / Set-22 

/  

206 SESI Chapecó 03.777.341/0091-12 
Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 150-N - 

Centro - CEP 89801-000 
Chapecó/SC 

Fev-22 / Mai-22 
/ Jul-22 / Set-22 

/  

240 
SESI Chapecó II (Escola 

EJA) 
03.777.341/0310-45 

Rua São Carlos, s/nº - Engenho Braun – 
CEP 89809-380 

Chapecó/SC Fevereiro-22 

78 SENAI Pinhalzinho 03.774.688/0070-87 
Rua João Pessoa, 1.395 - Panorama - 

CEP 89870-000  
Pinhalzinho/SC 

Fevereiro-22 

261 SESI Pinhalzinho 03.777.341/0341-41 
Rua João Pessoa, 1.395 - Panorama - 

CEP 89870-000  
Pinhalzinho/SC 

Fevereiro-22 

35 
SENAI São Lourenço do 

Oeste 
03.774.688/0035-02 

Acesso Sul, 1.175 - Industrial - CEP 
89990-000  

São Lourenço 
do Oeste/SC 

Fevereiro-22 

18 SENAI Xanxerê 03.774.688/0027-94 
Rua Francisco Brites de Miranda, 399 - 

Centro - CEP 89820-000 
Xanxerê/SC 

Fev-22/ Jun-22 / 

Set-22 

233 SESI Xanxerê 03.777.341/0256-65 
Avenida Brasil, 2.385 - Castelo Branco - 

CEP 89820-000   
Xanxerê/SC 

Fev-22/ Jun-22 / 
Set-22 

67 SENAI Maravilha 03.774.688/0059-71 
Avenida Sete de Setembro, 767 - Centro - 

CEP 89874-000 
Maravilha/SC Fevereiro-22 

 

LOTE 11 - SUDESTE / SEDE 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação de 

entrega 

1 SENAI Florianópolis 03.774.688/0002-36 
Rodovia SC 401, 3730 - Saco Grande - 

CEP 88032-005 
Florianópolis/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 /  

62 

Instituto SENAI de 

Inovação em Sistemas 
Embarcados  

03.774.688/0054-67 

Av.  Luiz Boiteux Piazza, 574 – Lotes 

17, 18, 19 e 20 - Canasvieiras - CEP 
88054-700 

Florianópolis/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  



 

 

 

 
74 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

2 SENAI São José 03.774.688/0004-06 
Rodovia BR 101 - Km 211 - Distrito 

Industrial - CEP 88104-800 
São José/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 /  

209 SESI São José 03.777.341/0026-14 
Rua Farroupilha, 150 - Campinas - CEP 

88117-902 
São José/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

3 SENAI Tijucas 03.774.688/0005-89 
Av. José Manoel Reis - s/n - Centro - 

CEP 88200-000 
Tijucas/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 /  

39 SENAI Palhoça 03.774.688/0004-06 
Rua Juacir dos Passos, 18, JD Eldorado 

- CEP 88133-597 
Palhoça/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22  

100 
SESI SEDE Florianópolis 

– Departamento Regional 
03.777.341/0001-66 

Rodovia Admar Gonzaga, 2765, 

Florianópolis – CEP 88034-001 
Florianópolis/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

 

LOTE 12 – LITORAL SUL 

Nº da 
filial 

Unidade CNPJ Endereço Cidade 
Programação de 

entrega 

38 SENAI Capivari de Baixo 03.774.688/0013-99 
Avenida Salvador Joaquim Nunes, 333 - 

Alvorada - CEP 88745-000 

Capivari de 

Baixo/SC 
Fevereiro-22 

27 SENAI Tubarão 03.777.341/0474-72 
Avenida Marcolino Martins Cabral, 184 - 

Centro - CEP 88701-000 
Tubarão/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

222 SESI Tubarão 03.777.341/0120-91 
Avenida Marcolino Martins Cabral, 1702 

Vila Moema - CEP 88705-000 
Tubarão/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 /  

290 SESI Academia ASES 03.777.341/0382-10 
Rua Lauro Muller, 1020 Centro (Anexo a 

ASES) - CEP 88701-100 
Tubarão/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

68 SENAI Braço do Norte 03.774.688/0060-05 
Rua Rômulo Sandrini, 323 - Centro - 

CEP 88750-000 
Braço do Norte/SC Fev-22 / Jun-22 

 

LOTE 13 - SUL 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação de 

entrega 

24 SENAI Criciúma 03.774.688/0025-22 
Rua General Lauro Sodré, 300 - 

Comerciário - CEP 88802-330 
Criciúma/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

245 SESI Criciúma II (Escola) 03.777.341/0239-64 
Rua General Lauro Sodré, 250 - 
Comerciário - CEP 88802-330 

Criciúma/SC 
Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 /  

208 SESI Criciúma 03.777.341/0069-54 
Rua Marechal Deodoro, 80 - Centro - 

CEP 88801-110 
Criciúma/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

216 SESI Orleans 03.777.341/0119-58 
Rua Aristiliano Ramos, 275 – Centro – 

CEP 88870-000 
Orleans/SC Fev-22 / Jun-22 

2013 SESI SIMEC 03.777.341/0432-13 
Rua Giácomo Zanette, 175 - Caravaggio 

- CEP 88868-000 
Nova Veneza/SC Fevereiro-22 

 

LOTE 14 - NORTE NORDESTE 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação de 

entrega 

63 
Instituto SENAI de Inovação 
em Sistemas de Manufatura 

e Processamento a Laser 

03.774.688/0055-48 
Rua Arno Waldemar Dohler, 308 - 

Santo Antônio, CEP 89218-153 
Joinville/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 / 

9 SENAI Joinville Norte I 03.774.688/0014-70 
Rua Arno Waldemar Dohler, 957 – 

Zona Industrial - CEP 89219-510 
Joinville/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 / 

Nov-22 

44 SENAI Joinville Sul 03.774.688/0038-47 
Av. Coronel Procópio Gomes, 911 – 

Bucarein - CEP 89202-423 
Joinville/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 /  

214 SESI Joinville Sul (Ministro) 03.777.341/0052-06 
Rua Ministro Calógeras, 157 – 

Bucarein - CEP 89202-207 
Joinville/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

250 
SESI Clínica Joinville 

(Perini) 
03.777.341/0319-83 

Rua Dona Francisca, 8.300 - Zona 

Industrial Norte – Condomínio 

Industrial Perini - CEP 89219-600 

Joinville/SC Fevereiro-22 

251 
SESI Joinville Leste (Escola 

Papa) 
03.777.341/0320-17 

Rua Papa João XXIII, 1.623 – Iririu - 

CEP 89227-301 
Joinville/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

260 SESI Joinville (EJA Tupy) 03.777.341/0332-50 

Rua Albano Schmidt, 3.400 – Boa 

Vista – Anexo Indústria Tupy - CEP 
89227-901 

Joinville/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 /  

286 SESI Academia Whirlpool 03.777.341/0374-00 

Rua Dona Francisca, 7.173 - Zona 

Industrial Norte - Anexo Indústria 
Whirpool - CEP 89219-600 

Joinville/SC Fevereiro-22 
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289 SESI Academia Tupy 03.777.341/0373-29 
Rua Prefeito Helmuth Fallgatter, 3.605 

- Boa Vista - Anexo Indústria Tupy - 

CEP 89205-300 

Joinville/SC Fevereiro-22 

2025 SESI Joinville Sul II (Escola) 03.777.341/0464-09 
Rua Florianópolis, 834 – Itaum - CEP 

89210-086 
Joinville/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 /  

65 SENAI São Francisco do Sul 03.774.688/0057-00 
Avenida Doutor Nereu Ramos, 2.493 - 

Rocio Grande - CEP 89240-000 

São Francisco do 

Sul/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22  

 

LOTE 15 - VALE DO ITAPOCÚ 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação de 

entrega 

212 SESI Jaraguá do Sul 03.777.341/0093-84 
Rua Walter Marquart, 835 - Barra do 

Rio Molha - CEP 89259-565 
Jaraguá do Sul/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 / 

267 
SESI Biblioteca Jaraguá do 

Sul (Weg) 
03.777.341/0345-75 

Rua Dona Matilde, 701 - Vila Lalau - 

CEP 89256-280 
Jaraguá do Sul/SC 

Fevereiro-22 

2026 
SESI Odontologia Jaraguá 

do Sul (Duas Rodas) 
03.777.341/0500-07 

Rua Rodolfo Hufenuessler, 755 - 
Centro - CEP 89251-901 

Jaraguá do Sul/SC 
Fevereiro-22 

2045 
SESI Odontologia 

Guaramirim (Paumar) 
03.777.341/0502-60 

Rodovia BR 280, 6918 - Caixa d'água 

- CEP 89270-000 
Guaramirim/SC 

Fevereiro-22 

2046 
SESI Odontologia Jaraguá 

do Sul (Menegotti) 
03.777.341/0510-70 

Rua Joaquim Francisco de Paula, 

4850 - Chico de Paulo - CEP 89254-

848 

Jaraguá do Sul/SC 

Fevereiro-22 

11 SENAI Jaraguá do Sul 03.774.688/0019-84 
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - 

CEP 89259-590 
Jaraguá do Sul/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 / 

86 SENAI Jaraguá do Sul II 03.774.688/0078-34 
Rua Cesare Valentini,444 - Tres Rios 

do Sul - CEP 89254-193 
Jaraguá do Sul/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22  

2016 SESI Guaramirim 03.777.341/0439-90 
Rua 28 de Agosto, 560 - Nova 
Esperança - CEP 89270-000 

Guaramirim/SC 
Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 / Set-22 / 

48 SENAI Guaramirim 03.774.688/0047-38 
Rua José Dequech, s/nº - Centro - 

CEP 89270-000 
Guaramirim/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 
Jul-22 

 

LOTE 16 - PLANALTO NORTE 

Nº da 

filial 
Unidade CNPJ Endereço Cidade 

Programação de 

entrega 

221 SESI São Bento do Sul 03.777.341/0137-30 
Rua Benjamin Constant, 99 - Centro - 

CEP 89280-482 
São Bento do 

Sul/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 / 

Nov-22 

228 SESI São Bento do Sul II 03.777.341/0165-93 
Rua Rodolfo Treml, 120 - Oxford - 

CEP 89285-670 

São Bento do 

Sul/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22 / Set-22 / 

19 SENAI São Bento do Sul 03.774.688/0026-03 
Rua Doutor Hans Dieter Schmidt, 879 

- Centenário - CEP 89283-105 
São Bento do 

Sul/SC 
Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22  

54 SENAI São Bento do Sul II 03.774.688/0043-04 
Rua Reinaldo Mallon - 488 - Serra Alta 

- CEP 89291-120 

São Bento do 

Sul/SC 
Fevereiro-22 

69 SENAI Rio Negrinho 03.774.688/0061-96 
Rua Afonso Jung, 200 - Industrial 

Norte - CEP 89295-000 
Rio Negrinho/SC Fev-22 / Jun-22 

41 SENAI Mafra 03.774.688/0018-01 
Rua Tenente Ary Rauen, 1162 – 

Restinga - CEP 89302-100 
Mafra/SC 

Fev-22 / Mai-22 / 

Jul-22  

 
 

8 – DA FORMA DE PAGAMENTO E FATURAMENTO 

 
8.1. O faturamento deverá ser conforme Unidades informadas nas tabelas do item 7. 

 
8.2. E-mail para recebimento de notas fiscais eletrônicas: fabricia.rodrigues@fiesc.com.br 

 
8.3.  O pagamento será de acordo com os pedidos efetivamente entregues, no prazo de até 
28 (vinte oito) dias corridos após o recebimento da ordem de compra. 

 

9 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

 
 

9.1. O acompanhamento ficará sob responsabilidade de Fabrícia Alves Rodrigues. 
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10 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO OU VIGÊNCIA 

 
10.1. A vigência do contrato será conforme programação das entregas.  
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 ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1933/2021/SESI/SENAI/SC 
 

A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de 
fornecer o objeto nos seus termos, em quantidade e qualidade adequada à perfeita execução contratual. 
 
***** ATENÇÃO: PARA EFEITOS DE JULGAMENTO, CASO SE ENQUADRE NAS ORIENTAÇÕES DO ITEM 4.6 DO EDITAL E SEGUINTES, CONSIDERAR O DIFAL (ITEM 

4.6.1 DO EDITAL) AO VALOR PROPOSTO DO LOTE NO PORTAL DE COMPRAS. 

 
 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd  

1.NCM 

+ 

2.1CST 

ou 

2.2.CS

OSN 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluindo 

despesas 

acessórias) 

VALOR A 

SER 

FATURAD

O PARA O 

SESI/SC, 

QUE SERÁ 

PAGO A 

EMPRESA 

Valor 

TOTAL - 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A (QTD X 

Vlr.Unit.) 

Possui 

redução na 

base de 

cálculo do 

ICMS 

próprio? 

(Caso sim 

informar 

percentual 

de redução 

e 

embasame

nto legal) 

Alíquot

a ICMS 

Interes

tadual/

Unidad

e da 

Federa

ção de 

Origem 

da 

Mercad

oria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 
 

 

 
 

 

Alíquota 

Interna  

SC 
 

 
 

Base 

de 

cálculo 

do 

ICMS – 

Diferen

cial de 

alíquot

a (R$) 
 

 
 

 
 

 

 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferen

cial de 

alíquot

a – 

Valor 

do 

ICMS 

SC 

menos 

o Valor 

do 

ICMS 

outro 

Estado 

por 

Item 
 

 

 
 

DIFA – 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

TOTAL 

(QTD X 

DIFAL 

por item 
 
 

 
 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 
 
 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 

a 2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

155              
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2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 
doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

20              

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

2              

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado 

como finalizador do processo 
de lavagem de roupas com 
aspecto físico líquido viscoso 
concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem 
plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

9              

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

49              

6 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 
SESI/ 
SENAI 

1              

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Floral 5litros 
SESI/ 
SENAI 

122              

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Lavanda 5litros 

SESI/ 
SENAI 

81              

9 Unidade 

Desinfetante Hospitalar Peroxy 
4D (Nível Intermediário) 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

1              

10 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 
industrial, comercial e 

doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. 
Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

43              

11 Unidade 
Detergente desincrustante 
para piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
24              

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, 

para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, 

composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 
5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

SESI/ 
SENAI 

158              



 

 

 

 
3 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico 
flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido 

de tampa fixada sob pressão e 
bico aplicador 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, 
para lavagem de louça e 

utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 
5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

25              

14 Unidade 

Escova para limpeza de 
mamadeira / plástico / 
polipropileno / 25cm 

SESI/ 
SENAI 

2              

15 Unidade 

Escova para vaso sanitário, 
cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 

SESI/ 
SENAI 

7              

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, 
medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 

08 unidades, peso mínimo 

60g 

SESI/ 
SENAI 

17              

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face 
(fibra e espuma), formato 
retangular, medindo 

aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma 
de poliuretano com 

bactericida, fibra sintética com 
Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

221              
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18 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza 
de ponta de ferro de solda 

SESI/ 
SENAI 

6              

19 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras 
sintéticas NA COR VERDE e 
minerais Abrasivo unidas por 

resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

143              

20 Unidade 

Flanela para limpeza geral 
100% algodão, costura 
overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

65              

21 Unidade 

Flanela para limpeza geral 

100% algodão, costura 
overloque nas bordas, 
tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 
SENAI 

118              

22 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 
10cm comprimento / 

Diâmetro: mínimo 7,5cm e 
máximo 9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
3              

23 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. 
Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
19              

24 Unidade 

Inseticida Aerossol 
Multinseticida 400ml, sem 
CFC 

SESI/ 
SENAI 

1              

25 Caixa 
Lenços descartáveis folha 
dupla branco / 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

1              

26 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 
SENAI 

2              

27 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

7              

28 Unidade 
Limpador de uso geral 
(multiuso), embalagem com 

SESI/ 
SENAI 

20              
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5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e 
superfícies laváveis. Indicado 

para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas 
em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

29 Unidade 

Limpador de uso geral 
(multiuso), embalagem com 

500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e 

superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas 
em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

7              

30 Unidade 

Limpador multiuso 
concentrado - flotador 
universal para limpeza de 

pisos, paredes, inox entre 
outros utensílios. Diluição 
1:300. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

2              

31 Unidade 

Lustra móveis a base de cera 

de carnaúba, perfume suave, 
líquido de média viscosidade, 
de secagem rápida e de odor 
floral, com bico dosador. 

Embalado em frasco plástico 
opaco contendo 500ml 

SESI/ 
SENAI 

6              

32 Unidade 
Pá para lixo de metal com 
cabo longo de madeira 60cm 

SESI/ 
SENAI 

11              

33 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 
algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

29              
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34 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, 
não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e 

delicados com as superfícies. 
Absorvem eficientemente 
gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - 
Picotado a cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
4              

35 Pacote 

Papel higiênico – macio, 

picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 
rolos. Composto de 100% 
celulose virgem expresso na 

embalagem, na cor branca, 
folhas duplas, de alta 
qualidade e alvura 

SESI/ 
SENAI 

8              

36 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em 
rolo medindo 10cm de largura 
x 300m de comprimento, 

produto absorvente, fabricado 
com fibras naturais, 100% 
celulose virgem, gramatura 
mínima 20gr, expresso na 

embalagem, e com alta alvura. 
Produto acondicionado em 
caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos 
cada 

SESI/ 
SENAI 

228              

37 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 

celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

SESI/ 

SENAI 
140              

38 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura 
não inferior a 24, fabricado 
com fibras naturais virgens, 

SESI/ 

SENAI 

145

9 
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100% celulose (não reciclado) 
expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto 

acondicionado em fardo 
plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

39 Pacote 

Prendedor de roupa de 
madeira pacote com 12 
unidades 

SESI/ 

SENAI 
7              

40 Unidade 
Pulverizador / borrifador de 
água plástico 500ml 

SESI/ 
SENAI 

16              

41 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 
1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio 
e água. 

SESI/ 
SENAI 

7              

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, 

princípio ativo alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, 

branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras 
substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

22              

43 Unidade 

Sabonete líquido para ser 
utilizado em saboneteiras 
dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 
de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo 
de coco, ácido cítrico, 

espessante, perolizante, 

corante, perfume e água, 
líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 

SESI/ 
SENAI 

11              
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Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 
dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e 
emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato 
de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo 

de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, 
corante, perfume e água, 
líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem 
plástica com Refil 800ml 

com biqueira 

SESI/ 
SENAI 

18              

45 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor 

branca 

SESI/ 
SENAI 

5              

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade 

SESI/ 

SENAI 
63              

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

SESI/ 
SENAI 

21              
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7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 

de alta densidade 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno 
de alta densidade 

SESI/ 
SENAI 

55              

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno 
de alta densidade 

SESI/ 
SENAI 

73              

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 150 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno 
de alta densidade 

SESI/ 
SENAI 

10              

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 200 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

SESI/ 
SENAI 

15              
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Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno 
de alta densidade 

52 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 
de 20 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de 

alta densidade, com 

resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com 

no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, 
com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg 

SESI/ 
SENAI 

3              

53 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 
de 50 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de 

alta densidade, com 
resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com 
no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, 
com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 15Kg. 

SESI/ 
SENAI 

1              

54 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 

de 100 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de 

alta densidade, com 
resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com 
no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 75cm de 

SESI/ 

SENAI 
3              
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largura e 105cm de altura, 
com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 30Kg. 

55 Unidade 

Saponáceo cremoso para 
limpeza de superfície, 

embalagem com 250ml 

SESI/ 
SENAI 

91              

56 Unidade 
Secante para máquina de 
lavar louças / 5 litros 

SESI/ 
SENAI 

2              

57 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO 

para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e 
parafusos 

SESI/ 

SENAI 
4              

58 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 
dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). 

Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e 
acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um 

kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. 
Medidas aproximadas: 29cm 
(altura) x 25cm (largura) x 

12cm (profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
4              

59 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico 
PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e 
agentes bactericida injetados 

na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e 
deixa no ambiente um aroma 
agradável. Caixa com 12 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
26              
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60 Pacote 

Touca descartável 
hipoalergênica com elástico 
confeccionada em tecido não 

tecido 100% polipropileno. 
Pacote com 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

13              

61 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

12              

62 Unidade Vinagre de álcool 5litros 
SESI/ 

SENAI 
83              

LOTE 1 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 1 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 1 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 2 - CENTRO OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NCM 

+ 
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o 
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as) 
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SER 
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DO 
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SESI/SC, 
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A 
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ADO 

PARA 

O 

SESI/S
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SERÁ 
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A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 
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de 
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legal) 

Alíquota 
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da 
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1 Unidade 

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

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

roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

120 

             

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 
doméstico, para uso geral, 
46º. Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

44 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
1 

             

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado 
como finalizador do processo 

de lavagem de roupas com 
aspecto físico líquido viscoso 
concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem 
plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

38 
             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Floral 5litros 

SESI/ 
SENAI 

71 
             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Lavanda 5litros 

SESI/ 

SENAI 
51 

             

8 Unidade 

Desinfetante Hospitalar 

Peroxy 4D (Nível 
Intermediário) 5litros 

SESI/ 
SENAI 

1 

             

9 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 

industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. 
Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
21 

             

10 Unidade 
Detergente desincrustante 

para piso / 5litros 
SESI/ 
SENAI 

7 
             



 

 

 

 
14 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, 
para lavagem de louça e 

utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 

5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico 
flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido 

de tampa fixada sob pressão e 
bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
123 

             

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, 
para lavagem de louça e 

utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 
5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

21 

             

13 Unidade 

Escova para vaso sanitário, 

cabo plástico e cerdas 
sintéticas, COM suporte 

SESI/ 
SENAI 

4 

             

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, 

medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 

08 unidades, peso mínimo 

60g 

SESI/ 
SENAI 

13 

             

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face 
(fibra e espuma), formato 

retangular, medindo 
aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

SESI/ 
SENAI 

123 
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média. Composição: espuma 
de poliuretano com 
bactericida, fibra sintética com 

Abrasivo 

16 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza 
de ponta de ferro de solda 

SESI/ 
SENAI 

5 
             

17 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras 
sintéticas NA COR VERDE e 

minerais Abrasivo unidas por 
resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

111 

             

18 Unidade 

Flanela para limpeza geral 
100% algodão, costura 
overloque nas bordas, 

tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 

SENAI 
30 

             

19 Unidade 

Flanela para limpeza geral 
100% algodão, costura 
overloque nas bordas, 
tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

71 

             

20 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 

10cm comprimento / 

Diâmetro: mínimo 7,5cm e 
máximo 9,5cm 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

21 Pacote 

Guardanapo de papel, 
material celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 

SESI/ 
SENAI 

17 

             

22 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 
SENAI 

3 
             

23 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, 
para limpeza de vidros e 
acrílicos. Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

24 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e 

SESI/ 
SENAI 

14 
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esmaltados fogões e 
superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, 

fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas 
em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

25 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e 
superfícies laváveis. Indicado 

para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas 
em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

26 Unidade 

Limpador multiuso 
concentrado - flotador 
universal para limpeza de 

pisos, paredes, inox entre 
outros utensílios. Diluição 
1:300. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

27 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 
algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
18 

             

28 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, 
não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. 
Absorvem eficientemente 

gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 

SESI/ 

SENAI 
25 
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28cm a 30cm x 300m - 
Picotado a cada 50cm 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em 
rolo medindo 10cm de largura 
x 300m de comprimento, 

produto absorvente, fabricado 
com fibras naturais, 100% 
celulose virgem, gramatura 
mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. 

Produto acondicionado em 
caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos 
cada 

SESI/ 
SENAI 

177 

             

30 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 
celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

SESI/ 
SENAI 

109 

             

31 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura 
não inferior a 24, fabricado 
com fibras naturais virgens, 

100% celulose (não reciclado) 
expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto 

acondicionado em fardo 
plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

113
3 

             

32 Pacote 

Prendedor de roupa de 

madeira pacote com 12 
unidades 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

33 Unidade 
Pulverizador / borrifador de 

água plástico 500ml 
SESI/ 
SENAI 

8 
             

34 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 
1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: 

ácidos graxos, cloreto de 
sódio e água. 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

35 Unidade 
Sabão em pó multiação, 

princípio ativo alquil benzeno 

SESI/ 

SENAI 
17 

             



 

 

 

 
18 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, 
branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras 
substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 
biodegradável 

36 Unidade 

Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 

dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 
de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo 
de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, 
corante, perfume e água, 

líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem 

plástica com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

37 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor 

branca 

SESI/ 
SENAI 

4 

             

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 

de alta densidade 

SESI/ 
SENAI 

49 
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39 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

16 

             

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 

de alta densidade 

SESI/ 
SENAI 

43 

             

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

56 

             

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

SESI/ 

SENAI 
8 
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confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

44 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 
de 20 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de 
alta densidade, com 
resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com 
no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, 

com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg. 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

45 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 
de 50 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de 
alta densidade, com 
resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com 

no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, 

com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 15Kg. 

SESI/ 
SENAI 

1 

             

46 Pacote 
Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 

SESI/ 

SENAI 
2 
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de 100 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de 

alta densidade, com 
resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com 

no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, 
com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 30Kg. 

47 Unidade 

Saponáceo cremoso para 

limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

SESI/ 

SENAI 
71 

             

48 Unidade 
Secante para máquina de 
lavar louças / 5 litros 

SESI/ 
SENAI 

1 
             

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO 
para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). 
Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e 

acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. 

Medidas aproximadas: 29cm 
(altura) x 25cm (largura) x 
12cm (profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

51 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico 
PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: 

SESI/ 

SENAI 
14 
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aromatizadas com fragrância e 
agentes bactericida injetados 
na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e 
deixa no ambiente um aroma 
agradável. Caixa com 12 

unidades 

52 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 
com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

9 
             

53 Unidade Vinagre de álcool 5litros 
SESI/ 
SENAI 

32 
             

LOTE 2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 2  - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 2 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 3 - CENTRO NORTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NCM 

+ 

2.1CST 

ou 

2.2.CS

OSN 

Marc

a-

Mod
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Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

Valor 

TOTAL - 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A (QTD X 

Vlr.Unit.) 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interesta

dual/Uni

dade da 

Federaçã

o de 

Origem 

da 

Mercador

ia 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 
 

 
 

 

 
 
 

Alíquota 

Interna  

SC 

Base 

de 

cálculo 

do 

ICMS – 

Diferen

cial de 

alíquot

a (R$) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferen

cial de 

alíquot

a – 

Valor 

do 

ICMS 

SC 

menos 

o Valor 

do 

ICMS 

outro 

Estado 

por 

Item 
 
 

 
 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 
 

 
 

 

 
 
 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 
Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 

SESI/ 

SENAI 
436 
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hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras, pias. Embalagem 

com 5litros 

2 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação: 
lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras, pias. Embalagem 

com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

3 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 

Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

321 

             

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado 

como finalizador do processo de 

lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso 

concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem 
plástica com 2litros 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 
auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso 
de enceradeira. Embalagem 

com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
55 

             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 
SESI/ 
SENAI 

237 
             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Lavanda 5litros 

SESI/ 

SENAI 
79 

             

8 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 
industrial, comercial e 

doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. 
Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

43 

             

9 Unidade 
Detergente desincrustante para 

piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
3 
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10 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral 
e enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 
500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
94 

             

11 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

77 

             

12 Unidade 

Escova para limpeza de 

mamadeira / plástico / 

polipropileno / 25cm 

SESI/ 
SENAI 

1 

             

13 Unidade 

Escova para vaso sanitário, 

cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 

SESI/ 
SENAI 

44 

             

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso 

mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
54 

             

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face 

(fibra e espuma), formato 

retangular, medindo 
aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, 

fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
339 
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16 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 
Abrasivo unidas por resina à 

prova d'água, usada para 

limpeza em geral. Dimensão: 

10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
58 

             

17 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 

SENAI 
31 

             

18 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
192 

             

19 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 10cm 

comprimento / Diâmetro: 

mínimo 7,5cm e máximo 
9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

20 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor 

branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

21 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
123 

             

22 Unidade 
Inseticida Aerossol 

Multinseticida 400ml, sem CFC 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

23 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla 

branco / 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 
SENAI 

16 
             

25 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
84 

             

26 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, 

SESI/ 

SENAI 
53 
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fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas 

em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

27 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

500ml. Utilizado para limpeza 
azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, 

fuligem, poeira, marcas de 

dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas 

em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
238 

             

28 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 

flotador universal para limpeza 
de pisos, paredes, inox entre 

outros utensílios. Diluição 1:300. 
Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

23 

             

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 

carnaúba, perfume suave, 
líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 

com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 
SENAI 

27 

             

30 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 
longo de madeira 60cm 

SESI/ 
SENAI 

7 
             

31 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

41 

             

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. 

Absorvem eficientemente 

gorduras e sujidades - 100% 

SESI/ 
SENAI 

7 
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biodegradáveis. Rolo com 28cm 
a 30cm x 300m - Picotado a 

cada 50cm 

33 Unidade 

Pano para chão, branco, 
alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

SESI/ 

SENAI 
151 

             

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, 

picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 

rolos. Composto de 100% 
celulose virgem expresso na 

embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade 
e alvura 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em 
rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com 

alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de 
papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
292 

             

36 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 

celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

SESI/ 

SENAI 
85 

             

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura 

não inferior a 24, fabricado com 
fibras naturais virgens, 100% 

celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico 

SESI/ 
SENAI 

600 
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ou Kraft contendo 1000 folhas 
cada 

38 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto 

de 98,99% de 
paradicorobenzeno. Tablete de 

25g 

SESI/ 

SENAI 
90 

             

39 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 
plástico 500ml 

SESI/ 
SENAI 

149 
             

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, 

com duas borrachas, com a 
base medindo 

aproximadamente 60cm, com 

cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

41 Unidade 

Rodo plástico, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 

cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

42 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: 

ácidos graxos, cloreto de sódio 

e água. 

SESI/ 

SENAI 
41 

             

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, 

princípio ativo alquil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador 

óptico, essência, pigmentos e 

outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
153 

             

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser 
utilizado em saboneteiras 

dosadoras, produzido com 

matérias primas nobres e 
emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato 
de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 

SESI/ 

SENAI 
76 
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coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. 

Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 
dosadoras, produzido com 

matérias primas nobres e 
emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato 

de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. 

Acondicionado em embalagem 
plástica com Refil 800ml com 

biqueira 

SESI/ 
SENAI 

131 

             

46 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor 

branca 

SESI/ 
SENAI 

36 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 15 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

39cm de largura e 58cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

3Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

SESI/ 

SENAI 
278 
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Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 30 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

56 

             

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 
6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 50 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

10Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

127 

             

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 

SESI/ 
SENAI 

28 
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confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

178 

             

54 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

44 

             

55 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

56 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 300 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

50Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

SESI/ 
SENAI 

2 
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confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

57 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 
de 30 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 
vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

9Kg. 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

58 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 

de 50 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo 

vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

15Kg. 

SESI/ 

SENAI 
34 

             

59 Unidade 

Saponáceo cremoso para 

limpeza de superfície, 

embalagem com 250ml 

SESI/ 
SENAI 

296 

             

60 Unidade 

Spray limpeza de contatos 

elétricos 300ml / limpador de 

contatos, mecanismos e 
circuitos elétricos. Não deve 

conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

61 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO 
para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um 

SESI/ 

SENAI 
1 
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kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

62 Unidade 

Suporte de papel toalha para 

banheiro, para papel 2 ou 3 
dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). 
Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e 

acompanhar chave em plástico 
ABS, bem como um kit para 

fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 

25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

63 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico 

PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: aromatizadas 

com fragrância e agentes 

bactericida injetados na própria 
tela, a qual neutraliza o cheiro 

da urina e deixa no ambiente um 
aroma agradável. Caixa com 12 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
61 

             

64 Pacote 

Touca descartável 
hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não 

tecido 100% polipropileno. 
Pacote com 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

24 

             

65 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
59 

             

66 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
1 

             

LOTE 3 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 3 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 3 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  
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LOTE 4 - ALTO VALE DO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NCM 

+ 

2.1CST 

ou 

2.2.CS

OSN 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interesta

dual/Uni

dade da 

Federaçã

o de 

Origem 

da 

Mercador

ia 
 
 

 
 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquota 

Interna  

SC 

Base 

de 

cálculo 

do 

ICMS – 

Diferen

cial de 

alíquot

a (R$) 
 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferen

cial de 

alíquot

a – 

Valor 

do 

ICMS 

SC 

menos 

o Valor 

do 

ICMS 

outro 

Estado 

por 

Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 
2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

270 

             

2 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Lavanda 5litros 

SESI/ 

SENAI 
147 

             

3 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 
industrial, comercial e 

doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. 
Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

4 Unidade 
Detergente desincrustante para 

piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

5 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

SESI/ 

SENAI 
81 
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situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral 
e enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 
500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

6 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

8 

             

7 Unidade 

Escova para vaso sanitário, 

cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 

SESI/ 
SENAI 

10 

             

8 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso 

mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face 

(fibra e espuma), formato 

retangular, medindo 
aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, 

fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
133 

             

10 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de 

ponta de ferro de solda 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à 
prova d'água, usada para 

limpeza em geral. Dimensão: 

10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
60 
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12 Unidade 

Flanela para limpeza geral 
100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se 

variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
62 

             

13 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 10cm 
comprimento / Diâmetro: 

mínimo 7,5cm e máximo 

9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

14 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
312 

             

15 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

16 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
47 

             

17 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para 
limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

18 Unidade 

Limpador de uso geral 
(multiuso), embalagem com 

5litros. Utilizado para limpeza 
azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. 

Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 

dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas 

em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

81 

             

19 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
13 

             

20 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 
algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 

SESI/ 
SENAI 

219 
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soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e 

delicados com as superfícies. 
Absorvem eficientemente 

gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm 
a 30cm x 300m - Picotado a 

cada 50cm 

22 Unidade 

Pano para chão, branco, 
alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

SESI/ 

SENAI 
34 

             

23 Pacote 

Papel higiênico – macio, 

picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 

rolos. Composto de 100% 

celulose virgem expresso na 
embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade 
e alvura 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

24 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em 
rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com 

alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de 
papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
88 

             

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura 
não inferior a 24, fabricado com 

fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 

alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico 

SESI/ 

SENAI 

103

5 
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ou Kraft contendo 1000 folhas 
cada 

26 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 

pacote com 12 unidades 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

27 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
213 

             

28 Unidade 

Rodo com base de alumínio, 
com duas borrachas, com a 

base medindo 

aproximadamente 60cm, com 
cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

29 Unidade 

Sabão em pó multiação, 
princípio ativo alquil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador 

óptico, essência, pigmentos e 

outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
62 

             

30 Unidade 

Sabonete líquido para ser 
utilizado em saboneteiras 

dosadoras, produzido com 

matérias primas nobres e 
emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato 

de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem 

plástica com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
36 

             

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

SESI/ 

SENAI 
106 
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6Kg, reforçado, com no mínimo 
6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 
6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
61 

             

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

8 

             

34 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

22 

             

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

SESI/ 
SENAI 

26 
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confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 200 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

37 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 

de 30 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 
vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

9Kg. 

SESI/ 
SENAI 

1 

             

38 Unidade 
Secante para máquina de lavar 
louças / 5 litros 

SESI/ 
SENAI 

3 
             

39 Unidade 

Spray limpeza de contatos 

elétricos 300ml / limpador de 
contatos, mecanismos e 

circuitos elétricos. Não deve 
conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

40 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO 

para ROLÃO DE 300m. em 
poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um 

kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

41 Unidade 
Suporte de papel toalha para 

banheiro, para papel 2 ou 3 

SESI/ 

SENAI 
13 
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dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). 

Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e 

acompanhar chave em plástico 

ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo 

buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 

25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

42 Pacote 

Touca descartável 

hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não 
tecido 100% polipropileno. 

Pacote com 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

43 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, 
com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
13 

             

44 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 
SENAI 

2 
             

LOTE 4 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 4 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 4 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 5 - FOZ DO RIO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NCM 

+ 

2.1CST 

ou 

2.2.CS

OSN 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interesta

dual/Uni

dade da 

Federaçã

o de 

Origem 

da 

Mercador

ia 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 
 

 

 
 

Alíquota 

Interna  

SC 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 
 
 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 
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PAGO A 

EMPRES

A 

Vlr.Uni

t.) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem 

com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
97 

             

2 Unidade  
Spray virucida e bactericida 
multiuso 500ml 

SESI/ 
SENAI 

9 
             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
36 

             

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 
SESI/ 

SENAI 
9 

             

5 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 
SESI/ 
SENAI 

84 
             

6 Unidade 

Detergente de instrumentos 

multienzimático Neutro (diluição 
03ml:01litro água) 1litro 

SESI/ 
SENAI 

3 

             

7 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 

industrial, comercial e 

doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. 

Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
109 

             

8 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

9 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. 

Composição: lã de aço carbono. 

SESI/ 
SENAI 

3 
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Pacote com 08 unidades, peso 
mínimo 60g 

10 Unidade 

Esponja de louça dupla face 

(fibra e espuma), formato 
retangular, medindo 

aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, 
fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

158 

             

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à 
prova d'água, usada para 

limpeza em geral. Dimensão: 

10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

22 

             

12 Unidade 

Flanela para limpeza geral 

100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se 

variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

13 Unidade 

Flanela para limpeza geral 
100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

14 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor 

branca, tipo folhas duplas. 
Pacote com 50 unidades 

SESI/ 
SENAI 

9 

             

15 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 
SENAI 

30 

             

16 Unidade 
Inseticida Aerossol 
Multinseticida 400ml, sem CFC 

SESI/ 
SENAI 

7 
             

17 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
18 

             

18 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 

carnaúba, perfume suave, 
líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 

SESI/ 
SENAI 

24 
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com bico dosador. Embalado 
em frasco plástico opaco 

contendo 500ml 

19 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 
longo de madeira 60cm 

SESI/ 
SENAI 

3 
             

20 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. 

Absorvem eficientemente 
gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a 
cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

22 Unidade 

Pano para chão, branco, 

alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo 

de 120gr 

SESI/ 
SENAI 

38 

             

23 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em 

rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com 
alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de 

papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

91 

             

24 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, 

celulose virgem, folha dupla, 

10cm x 20cm a 20,5cm, 

embalados em caixa com 6000 

folhas 

SESI/ 

SENAI 
7 
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25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura 

não inferior a 24, fabricado com 

fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico 

ou Kraft contendo 1000 folhas 
cada 

SESI/ 
SENAI 

159 

             

26 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto 

de 98,99% de 

paradicorobenzeno. Tablete de 

25g 

SESI/ 

SENAI 
18 

             

27 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

28 Unidade 

Sabão em pó multiação, 

princípio ativo alquil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador 

óptico, essência, pigmentos e 
outras substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

12 

             

29 Unidade 

Sabonete líquido para ser 
utilizado em saboneteiras 

dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato 
de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. 

SESI/ 

SENAI 
106 
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Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

30 Unidade 

Saboneteira plástica para 

sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 

800ml, com chave, na cor 
branca 

SESI/ 
SENAI 

12 

             

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

61 

             

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
61 

             

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 300 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

50Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
61 

             

34 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 

de 20 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência 

SESI/ 
SENAI 

30 
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mecânica, não permitindo 
vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

4Kg. 

35 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 

de 30 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo 

vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

9Kg. 

SESI/ 

SENAI 
30 

             

36 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 

de 50 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 

vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

15Kg. 

SESI/ 

SENAI 
30 

             

37 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 
de 100 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 
vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

SESI/ 
SENAI 

30 

             



 

 

 

 
48 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

30Kg. 

38 Unidade 

Saponáceo cremoso para 

limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

SESI/ 

SENAI 
61 

             

39 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico 

PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: aromatizadas 

com fragrância e agentes 

bactericida injetados na própria 
tela, a qual neutraliza o cheiro 

da urina e deixa no ambiente um 
aroma agradável. Caixa com 12 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
30 

             

40 Pacote 

Touca descartável 
hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não 

tecido 100% polipropileno. 
Pacote com 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

41 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

LOTE 5 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 5 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 5 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 6 - SERRA CATARINENSE 
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+ 
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Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 

DIFA - 

Valor 

ICMS 
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SC 
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menos o Valor 
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Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 
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Custo 

Unitário  

(R$) 
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O 

TOTAL 

DO 
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SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

EMPRE

SA 

(QTD X 

Vlr.Unit

.) 

embasa

mento 

legal) 

Estado 

por Item 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem 

com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
192 

             

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso 
doméstico, para uso geral, 46º. 

Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
38 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

4 
             

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado 

como finalizador do processo de 
lavagem de roupas com aspecto 

físico líquido viscoso 
concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem 

plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

11 

             

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso 

de enceradeira. Embalagem 

com 750ml 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

6 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso 

de enceradeira. Embalagem 
com 750ml 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

7 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
20 

             

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

1litro 
SESI/ 
SENAI 

21 
             

9 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
68 

             

10 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Lavanda 1litro 

SESI/ 

SENAI 
21 
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11 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Lavanda 5litros 

SESI/ 
SENAI 

68 
             

12 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 

industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. 

Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou 

alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
31 

             

13 Unidade 
Detergente desincrustante para 
piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

10 
             

14 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

15 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
40 

             

16 Unidade 
Escova para vaso sanitário, 
cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

17 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no 
mínimo, 100x75mm. 

Composição: lã de aço carbono. 

SESI/ 

SENAI 
2 
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Pacote com 08 unidades, peso 
mínimo 60g 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face 

(fibra e espuma), formato 
retangular, medindo 

aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, 
fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

261 

             

19 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de 

ponta de ferro de solda 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 
Abrasivo unidas por resina à 

prova d'água, usada para 
limpeza em geral. Dimensão: 

10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
53 

             

21 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 
algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

81 

             

22 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor 

branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
54 

             

23 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
99 

             

24 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla 

branco / 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
28 

             

25 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
26 

             

26 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para 
limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

27 Unidade 

Limpador de uso geral 
(multiuso), embalagem com 

5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados 
fogões e superfícies laváveis. 

SESI/ 
SENAI 

4 
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Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 

dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

28 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados 
fogões e superfícies laváveis. 

Indicado para remover gorduras, 

fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
188 

             

29 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 
flotador universal para limpeza 

de pisos, paredes, inox entre 
outros utensílios. Diluição 1:300. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

30 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 
carnaúba, perfume suave, 

líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 
com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 

SENAI 
17 

             

31 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. 

Absorvem eficientemente 

gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a 
cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

45 
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33 Unidade 

Pano para chão, branco, 
alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

SESI/ 

SENAI 
100 

             

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, 

picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 

rolos. Composto de 100% 
celulose virgem expresso na 

embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade 
e alvura 

SESI/ 
SENAI 

767 

             

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em 
rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com 

alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de 
papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
74 

             

36 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 

celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura 

não inferior a 24, fabricado com 
fibras naturais virgens, 100% 

celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico 
ou Kraft contendo 1000 folhas 

cada 

SESI/ 

SENAI 

124

2 

             

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte 
plástico, fragrância lavanda, em 

SESI/ 
SENAI 

258 
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consistência sólida; composto 
de 98,99% de 

paradicorobenzeno. Tablete de 

25g 

39 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, 
com duas borrachas, com a 

base medindo 

aproximadamente 60cm, com 

cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

41 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e 

água. 

SESI/ 

SENAI 
182 

             

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, 
princípio ativo alquil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador 

óptico, essência, pigmentos e 

outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
28 

             

43 Unidade 
Sabão para máquina de lavar 

louças / Pó / 1Kg 

SESI/ 

SENAI 
94 

             

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 

dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 

de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 

Acondicionado em embalagem 

plástica com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

48 
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45 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor 

branca 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 15 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

39cm de largura e 58cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

3Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

23 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 30 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 
6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

16 

             

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
7 

             



 

 

 

 
56 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 50 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

10Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
19 

             

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
45 

             

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 200 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
6 
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54 Unidade 
Saponáceo cremoso para 
limpeza de superfície, 

embalagem com 250ml 

SESI/ 
SENAI 

115 
             

55 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). 

Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico 

ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo 

buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

56 Pacote 

Touca descartável 
hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não 

tecido 100% polipropileno. 
Pacote com 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

10 

             

57 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
36 

             

58 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
11 

             

LOTE 6 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 6 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 6 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 7 - VALE DO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NCM 

+ 

2.1CST 

ou 

2.2.CS

OSN 
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unitário 

produto 

(incluind

o 

despesas 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

Possui 
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na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 
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percentu

Alíquota 

ICMS 
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da 

Federação 

de Origem 

da 
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do 
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a 

Interna  

SC 
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de 
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do 
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– 
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al de 

alíqu
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Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 
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DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

ota 

(R$) 
 
 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
700 

             

2 Unidade  
Spray virucida e bactericida 

multiuso 500ml 

SESI/ 

SENAI 
420 

             

3 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 
ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso 

de enceradeira. Embalagem 

com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

30 

             

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 
SESI/ 

SENAI 
108 

             

5 Unidade 
Desinfetante de uso geral floral 

5litros 
SESI/ 
SENAI 

140 
             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Lavanda 5litros 

SESI/ 

SENAI 
200 

             

7 Unidade 
Detergente de instrumentos 
multienzimático Neutro (diluição 

03ml:01litro água) 1litro 

SESI/ 

SENAI 
72 

             

8 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 
industrial, comercial e 

doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. 
Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou 

alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

122 

             

9 Unidade 
Detergente desincrustante para 

piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
40 

             

10 Unidade 
Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

SESI/ 
SENAI 

600 
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lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral 
e enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral 
e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

40 

             

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso 
mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face 

(fibra e espuma), formato 
retangular, medindo 

aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, 
fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
900 

             

14 Unidade 

Flanela para limpeza geral 

100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se 

variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
380 

             

15 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 10cm 
comprimento / Diâmetro: 

mínimo 7,5cm e máximo 
9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
22 
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16 Pacote 

Guardanapo de papel, material 
celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
240 

             

17 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
200 

             

18 Unidade 
Inseticida Aerossol 

Multinseticida 400ml, sem CFC 

SESI/ 

SENAI 
120 

             

19 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 
SENAI 

24 
             

20 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
54 

             

21 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, 

fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas 
em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
110 

             

22 Unidade 

Limpador de uso geral 
(multiuso), embalagem com 

500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados 
fogões e superfícies laváveis. 

Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 

dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas 

em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

252 

             

23 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 

flotador universal para limpeza 
de pisos, paredes, inox entre 

outros utensílios. Diluição 1:300. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
62 
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24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 
carnaúba, perfume suave, 

líquido de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, 

com bico dosador. Embalado 

em frasco plástico opaco 
contendo 500ml 

SESI/ 

SENAI 
70 

             

25 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

78 

             

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. 

Absorvem eficientemente 

gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a 
cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

108 

             

27 Pacote 

Papel higiênico – macio, 

picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 

rolos. Composto de 100% 

celulose virgem expresso na 
embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade 
e alvura 

SESI/ 

SENAI 
90 

             

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em 
rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com 
alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de 
papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 

105

0 

             

29 Fardo 
Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

SESI/ 
SENAI 

800
0 
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20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura 

não inferior a 24, fabricado com 
fibras naturais virgens, 100% 

celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico 
ou Kraft contendo 1000 folhas 

cada 

30 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 
SESI/ 
SENAI 

72 
             

31 Unidade 
Pastilha de cloro em tablete de 

200gr 

SESI/ 

SENAI 
50 

             

32 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 
plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto 
de 98,99% de 

paradicorobenzeno. Tablete de 

25g 

SESI/ 
SENAI 

440 

             

33 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
96 

             

34 Unidade 

Removedor de ceras, 
Eterbutílico de 

monoetilenoelucol. Tensoativo 

não iônico, conjunvantim, 
alcalizante, veículo e corante. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

35 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 
qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: 

ácidos graxos, cloreto de sódio 
e água. 

SESI/ 
SENAI 

120 

             

36 Unidade 

Sabão em pó multiação, 

princípio ativo alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo 

aniônico, enzimas, branqueador 
óptico, essência, pigmentos e 

outras substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou 
pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
100 

             

37 Unidade 
Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 

SESI/ 

SENAI 
280 
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dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 

de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 

Acondicionado em embalagem 

plástica com 5litros 

38 Unidade 

Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 

dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 

de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 

Acondicionado em embalagem 
plástica com Refil 800ml com 

biqueira 

SESI/ 
SENAI 

208 

             

39 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 

800ml, com chave, na cor 
branca 

SESI/ 
SENAI 

100 

             

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

96 
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41 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 
6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
60 

             

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

84 

             

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

170 

             

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
60 

             

45 Pacote 
Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

SESI/ 
SENAI 

18 
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preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 300 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

50Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

47 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 
de 20 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 
vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

4Kg. 

SESI/ 
SENAI 

20 

             

48 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 

de 100 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 
vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

SESI/ 

SENAI 
12 
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Carga mínima suportada de 

30Kg. 

49 Unidade 

Saponáceo cremoso para 

limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

SESI/ 

SENAI 
720 

             

50 Unidade 

Spray limpeza de contatos 

elétricos 300ml / limpador de 
contatos, mecanismos e 

circuitos elétricos. Não deve 
conter CFC 

SESI/ 
SENAI 

30 

             

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO 

para ROLÃO DE 300m. em 
poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos 

SESI/ 

SENAI 
60 

             

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). 
Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e 

acompanhar chave em plástico 
ABS, bem como um kit para 

fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 

25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
60 

             

53 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico 

PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: aromatizadas 

com fragrância e agentes 
bactericida injetados na própria 

tela, a qual neutraliza o cheiro 

da urina e deixa no ambiente um 
aroma agradável. Caixa com 12 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
96 

             

LOTE 7 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 7 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXX 
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LOTE 7 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 8 - VALE DO ITAJAÍ MIRIM 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 
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ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 
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e 
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legal) 
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da 
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de Origem 

da 

Mercadoria 
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do 
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Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 

 

 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
122 

             

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
196 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
32 

             

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como 

finalizador do processo de 

lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso concentrado, 

perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

77 
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5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 
ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

750ml 

SESI/ 
SENAI 

11 

             

6 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

3 

             

7 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
112 

             

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 
SESI/ 
SENAI 

189 
             

9 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
190 

             

10 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D 

(Nível Intermediário) 5litros 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

11 Unidade 
Detergente desincrustante para 
piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

9 
             

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 
SENAI 

208 

             

13 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
7 
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14 Unidade 
Escova para limpeza de 
mamadeira / plástico / 

polipropileno / 25cm 

SESI/ 
SENAI 

2 
             

15 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 
SENAI 

3 
             

16 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, SEM 

suporte 

SESI/ 
SENAI 

1 
             

17 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: 

lã de aço carbono. Pacote com 08 
unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

265 

             

19 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de 

ponta de ferro de solda 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 
d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
107 

             

21 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 
algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

210 

             

22 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

261 

             

23 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 
SENAI 

77 
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24 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
63 

             

25 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla 

branco / 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

26 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para 
limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

12 
             

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 
embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
51 

             

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
255 

             

29 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

30 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 
algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
27 

             

31 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente 
resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e 

SESI/ 

SENAI 
89 
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sujidades - 100% biodegradáveis. 
Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 
tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 
120gr 

SESI/ 

SENAI 
77 

             

33 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m 

de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

112 

             

34 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose 

virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 
a 20,5cm, embalados em caixa 

com 6000 folhas 

SESI/ 
SENAI 

4 

             

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose 
(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 

SENAI 

180

5 

             

36 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

37 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 
pacote com 12 unidades 

SESI/ 
SENAI 

7 
             

38 
Pacote/C

aixa 

Propé/sapatilha descartável 

branca TNT / Pacote ou caixa com 

100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

39 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
42 
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40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com 
duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

41 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 
ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, 
essência, pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
264 

             

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

58 

             

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 15 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 3Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

SESI/ 

SENAI 
20 
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suportada de 4Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 30 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

11 

             

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 50 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 10Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
70 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

126 
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49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
71 

             

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 200 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

52 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade de 

100 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 

vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 30Kg. 

SESI/ 
SENAI 

5 
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53 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza 
de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 
SENAI 

48 
             

54 Unidade 

Spray limpeza de contatos 
elétricos 300ml / limpador de 

contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um kit 
para fixação na parede contendo 

buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 

25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, 

medida aproximada de 185mm x 

160mm: aromatizadas com 
fragrância e agentes bactericida 

injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e 

deixa no ambiente um aroma 

agradável. Caixa com 12 
unidades 

SESI/ 
SENAI 

9 

             

58 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

59 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

57 
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60 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 
SENAI 

3 
             

LOTE 8 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 8 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 8 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

 

LOTE 9 - EXTREMO OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 
 
 

 
 

 

 
 
 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interestadu

al/Unidade 

da 

Federação 

de Origem 

da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquot

a 

Interna  

SC 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
34 
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2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

22 
             

3 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
84 

             

4 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Lavanda 5litros 

SESI/ 

SENAI 
84 

             

5 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 

industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e 

inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores 

ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

3 

             

6 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

7 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

8 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, SEM 
suporte 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

116 

             

10 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 
Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

28 

             

11 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 

SESI/ 

SENAI 
22 
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bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

12 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
42 

             

13 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

14 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

11 

             

15 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente 

resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. 
Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

11 

             

16 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 
tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 
120gr 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

17 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 

rolo com 30m, embalados em 
pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso 

na embalagem, na cor branca, 
folhas duplas, de alta qualidade e 

alvura 

SESI/ 
SENAI 

95 

             

18 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m 
de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

SESI/ 
SENAI 

34 
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gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em 
caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

19 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não 
inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose 
(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo 
plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

448 

             

20 Unidade 
Pastilha de cloro em tablete de 

200gr 
SESI/ 
SENAI 

39 
             

21 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
17 

             

22 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

23 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 

ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou 
pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

17 

             

24 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 

SESI/ 

SENAI 
17 

             



 

 

 

 
80 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 

5litros 

25 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
17 

             

26 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 15 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

22 

             

27 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

28 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

29 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 50 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

SESI/ 

SENAI 
11 
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confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

30 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

14 

             

32 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade de 

20 litros, cor branca, com símbolo 
de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com 

resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 

65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada 

de 4Kg. 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

33 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade de 

100 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo 

vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

SESI/ 

SENAI 
1 
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altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 30Kg. 

34 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza 
de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 
SENAI 

11 
             

35 Unidade 

Spray limpeza de contatos 
elétricos 300ml / limpador de 

contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

36 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

37 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. 
Medidas Aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
13 

             

38 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, 

medida aproximada de 185mm x 

160mm: aromatizadas com 
fragrância e agentes bactericida 

injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e 

deixa no ambiente um aroma 

agradável. Caixa com 12 
unidades 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

39 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

LOTE 9 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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LOTE 9 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 9 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 10 - OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 
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ST 
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2.2.C
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o 
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s 
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DO 

PARA O 
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QUE 

SERÁ 

PAGO A 
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A 
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- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 
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PAGO 

A 

EMPRE

SA 

(QTD X 

Vlr.Unit

.) 

Possui 

redução 

na base 
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do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 
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percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 
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– 
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enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 
 

 
 

 

 

 
 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 
 
 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 
cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
423 

             

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 2litros 
SESI/ 

SENAI 
25 
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4 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

4 
             

5 Unidade  

Amaciante de roupas usado como 

finalizador do processo de 
lavagem de roupas com aspecto 

físico líquido viscoso concentrado, 
perfumado. Acondicionado em 

embalagem plástica com 2litros 

SESI/ 

SENAI 
21 

             

6 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

3 
             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

1litro 
SESI/ 
SENAI 

57 
             

9 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D 

(Nível Intermediário) 5litros 

SESI/ 

SENAI 
57 

             

10 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. 

Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente 

neutralizador de removedores 

ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
32 

             

11 Unidade 
Detergente desincrustante para 

piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
75 

             

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 
500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 
SENAI 

70 

             

13 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

SESI/ 

SENAI 
149 
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situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. 5litros 

14 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

15 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, SEM 
suporte 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: 
lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 
SENAI 

12 

             

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 
e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
423 

             

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
40 

             

19 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

20 

             

20 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
100 

             

21 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 
duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
110 
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22 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
62 

             

23 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 

SENAI 
5 

             

24 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para 
limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

12 
             

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 
embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
50 

             

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

27 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 

flotador universal para limpeza de 

pisos, paredes, inox entre outros 
utensílios. Diluição 1:300. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
60 

             

28 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 
carnaúba, perfume suave, líquido 

de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, 

com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

29 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 

SESI/ 

SENAI 
30 

             



 

 

 

 
87 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

30 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 

tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

31 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 

rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 
100% celulose virgem expresso na 

embalagem, na cor branca, folhas 
duplas, de alta qualidade e alvura 

SESI/ 
SENAI 

75 

             

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m 

de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
299 

             

33 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 
celulose virgem. Fardo com 6 

bobinas 

SESI/ 
SENAI 

20 

             

34 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não 
inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose 
(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo 
plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

134
5 

             

35 Unidade 
Pastilha de cloro em tablete de 

200gr 
SESI/ 
SENAI 

50 
             



 

 

 

 
88 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

36 
Pacote/C

aixa 

Propé/sapatilha descartável 
branca TNT / Pacote ou caixa com 

100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

2 
             

37 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 
plástico 500ml 

SESI/ 
SENAI 

10 
             

38 Unidade 

Rodo plástico, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 

cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

1 

             

39 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 
SENAI 

9 

             

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 
ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, 
essência, pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, contendo 

tensoativo biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
105 

             

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado 

em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
53 

             

42 Unidade 

Saboneteira plástica para 

sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 

800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 
SENAI 

10 

             

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 15 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com 

SESI/ 

SENAI 
8 

             



 

 

 

 
89 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

45 

             

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 50 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 

SESI/ 

SENAI 
15 
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confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
50 

             

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

75 

             

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 300 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 50Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

52 Unidade 

Saponáceo cremoso para limpeza 

de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
324 
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53 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao 
ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem como 
um kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

54 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, 
medida aproximada de 185mm x 

160mm: aromatizadas com 
fragrância e agentes bactericida 

injetados na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e 
deixa no ambiente um aroma 

agradável. Caixa com 12 

unidades 

SESI/ 
SENAI 

15 

             

55 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

56 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, 
com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

15 
             

LOTE 10 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 10 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 10 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 11 - SUDESTE / SEDE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

Alíquota 

ICMS 

Interestadu

al/Unidade 

da 

Federação 

de Origem 

da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 

 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 
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DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 
 
 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

ota 

(R$) 
 

 
 

outro 

Estado 

por Item 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, 

pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
783 

             

2 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 
cor incolor, aplicação: lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 

pias. Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
292 

             

3 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 

Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

116
8 

             

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
67 

             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 
SESI/ 
SENAI 

479 
             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Lavanda 1litro 

SESI/ 

SENAI 
57 

             

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Lavanda 5litros 

SESI/ 

SENAI 
151 

             

9 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 

industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e 

SESI/ 
SENAI 

51 
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inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores 

ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 

10 Unidade 
Detergente desincrustante para 

piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

11 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 
500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
451 

             

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

33 

             

13 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 
SENAI 

42 

             

14 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, SEM 

suporte 

SESI/ 
SENAI 

41 

             

15 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: 
lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 
e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

SESI/ 

SENAI 
581 
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média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

17 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de 
ponta de ferro de solda 

SESI/ 
SENAI 

24 
             

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 
d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
46 

             

19 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 
algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

334 

             

20 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 

SENAI 
372 

             

21 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 10cm 

comprimento / Diâmetro: 
mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 

SESI/ 
SENAI 

1 

             

22 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

23 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 

136

1 

             

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
58 

             

25 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 
SENAI 

3 
             

26 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

166 

             

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas 

SESI/ 
SENAI 

23 
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de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 
embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

150 

             

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 
carnaúba, perfume suave, líquido 

de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 
com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 

SENAI 
803 

             

30 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
15 

             

31 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 
algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
184 

             

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 

tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 
SENAI 

118 

             

33 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 
rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 
100% celulose virgem expresso 

na embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade e 
alvura 

SESI/ 

SENAI 
192 

             

34 Pacote 
Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em rolo 

SESI/ 

SENAI 

153

1 

             



 

 

 

 
96 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

medindo 10cm de largura x 300m 
de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose 

(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

SESI/ 

SENAI 

514

8 

             

36 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

37 Unidade 
Pastilha de cloro em tablete de 

200gr 
SESI/ 
SENAI 

197 
             

38 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. 
Tablete de 25g 

SESI/ 
SENAI 

617
8 

             

39 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 

pacote com 12 unidades 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

40 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 
plástico 500ml 

SESI/ 
SENAI 

199 
             

41 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com 

duas borrachas, com a base 
medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

42 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 
SENAI 

304 

             

43 Unidade 
Sabão em pó multiação, princípio 
ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, 

SESI/ 

SENAI 
158 
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enzimas, branqueador óptico, 
essência, pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 
biodegradável 

44 Unidade 
Sabão para máquina de lavar 

louças / Pó / 1Kg 

SESI/ 

SENAI 
192 

             

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado 

em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
289 

             

46 Unidade 

Saboneteira plástica para 

sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 

800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 
SENAI 

110 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
64 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 30 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

SESI/ 

SENAI 
81 
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confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
64 

             

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

103
3 

             

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
195 

             

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
303 

             

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 200 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

SESI/ 

SENAI 
63 
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94cm de largura e 120cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

54 Unidade 

Saponáceo cremoso para limpeza 

de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
737 

             

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
88 

             

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um 

kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. 
Medidas Aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

88 

             

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, 

medida aproximada de 185mm x 
160mm: aromatizadas com 

fragrância e agentes bactericida 

injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e 

deixa no ambiente um aroma 

agradável. Caixa com 12 
unidades 

SESI/ 

SENAI 
99 

             

58 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
141 

             

LOTE 11 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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LOTE 11 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 11 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 12 - LITORAL SUL 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 
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Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 
 
 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 
 

 

 
 

Possui 
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de 
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do 

ICMS 

próprio

? 

(Caso 

sim 

inform

ar 

percen

tual de 

reduçã

o e 

embas

ament

o legal) 
 
 

 
 

 
 

Alíquota 

ICMS 

Interestadual/

Unidade da 

Federação de 

Origem da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 
 

 

 

 

 
 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 
 
 

 

 
 
 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Cust

o 

Unitá

rio  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL DO 

ITEM – 

JULGAMENT

O PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
268 

             

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
94 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
56 
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4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 
ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

750ml 

SESI/ 
SENAI 

26 

             

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
107 

             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 
SESI/ 
SENAI 

82 
             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
87 

             

8 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. 

Remove sujidades orgânicas e 

inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores 

ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

64 

             

9 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 
SENAI 

26 

             

10 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

6 
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11 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 
SENAI 

7 
             

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: 

lã de aço carbono. Pacote com 08 
unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

167 

             

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 
Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

10 

             

15 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
111 

             

16 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 
algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

17 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm 
comprimento / Diâmetro: 

mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

18 Pacote 

Guardanapo de papel, material 
celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
34 

             

19 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
82 
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20 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 
SENAI 

2 
             

21 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
97 

             

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 5litros. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

18 

             

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 
embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

220 

             

24 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 
flotador universal para limpeza de 

pisos, paredes, inox entre outros 

utensílios. Diluição 1:300. 
Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

17 

             

25 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

26 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
38 

             

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente 

resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem 

SESI/ 
SENAI 

32 
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eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. 

Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 
Picotado a cada 50cm 

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 

tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 
SENAI 

61 

             

29 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 
rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 
100% celulose virgem expresso na 

embalagem, na cor branca, folhas 

duplas, de alta qualidade e alvura 

SESI/ 
SENAI 

179 

             

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m 
de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
164 

             

31 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 

celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

SESI/ 

SENAI 
34 

             

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não 
inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose 

(não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

576 

             

33 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 

SESI/ 

SENAI 
70 
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34 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 
plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 
98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
290 

             

35 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 
plástico 500ml 

SESI/ 
SENAI 

26 
             

36 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com 

duas borrachas, com a base 
medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

37 Unidade 

Rodo plástico, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 
cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

38 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 
qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

39 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 

ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, contendo 
tensoativo biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
85 

             

40 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 
água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

110 
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41 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 15 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

41 

             

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
38 

             

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
13 

             

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

93 
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46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 50 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 10Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

58 

             

49 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade de 

50 litros, cor branca, com símbolo 
de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com 
resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 

80cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada 

de 15Kg. 

SESI/ 
SENAI 

23 
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50 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza 
de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 
SENAI 

147 
             

51 Unidade 

Spray limpeza de contatos 
elétricos 300ml / limpador de 

contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem como 

um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

53 Unidade 

Suporte de papel toalha para 

banheiro, para papel 2 ou 3 
dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um kit 

para fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

54 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 
com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 
unidades 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

55 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
15 

             

56 Unidade Vinagre de álcool 5litros 
SESI/ 

SENAI 
2 

             

LOTE 12 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 12 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 12 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 



 

 

 

 
109 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

LOTE 13 - SUL 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR 

A SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPRE

SA 

(QTD X 

Vlr.Unit

.) 

Possui 

reduçã

o na 

base 

de 

cálculo 

do 

ICMS 

próprio

? 

(Caso 

sim 

inform

ar 

percen

tual de 

reduçã

o e 

embas

ament

o legal) 
 

 

 

 
 

Alíquota 

ICMS 

Interestadual/

Unidade da 

Federação de 

Origem da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 
 
 

 

 
 
 

Alíquot

a 

Interna  

SC 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 
 

 

 

 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Cust

o 

Unitá

rio  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL DO 

ITEM – 

JULGAMENT

O PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, 

pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
76 

             

2 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 
cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 

pias. Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
32 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
3 

             

4 Unidade 

Amaciante de roupas usado como 
finalizador do processo de 

lavagem de roupas com aspecto 

físico líquido viscoso concentrado, 

SESI/ 

SENAI 
3 
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perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 
auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de 
enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

6 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

22 
             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
55 

             

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

5litros 
SESI/ 
SENAI 

55 
             

9 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 

industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e 

inorgânicas. Excelente 

neutralizador de removedores 
ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

10 Unidade 
Detergente desincrustante para 
piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

4 
             

11 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
81 

             

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 

SESI/ 
SENAI 

32 
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gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. 5litros 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no 
mínimo, 100x75mm. Composição: 

lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
165 

             

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 
d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
44 

             

16 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 
algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

17 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

18 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 
SENAI 

70 

             

19 Unidade 
Inseticida Aerossol Multinseticida 
400ml, sem CFC 

SESI/ 
SENAI 

3 
             

20 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla 

branco / 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

21 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 
SENAI 

1 
             

22 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
7 
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23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 
embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
19 

             

24 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 

flotador universal para limpeza de 

pisos, paredes, inox entre outros 
utensílios. Diluição 1:300. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
48 

             

25 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 
carnaúba, perfume suave, líquido 

de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 
com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 

SENAI 
13 

             

26 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

8 

             

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente 

resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. 
Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

16 

             

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 
tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 
120gr 

SESI/ 

SENAI 
40 
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29 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 
rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 
100% celulose virgem expresso 

na embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade e 
alvura 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m 

de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

98 

             

31 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose 

virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 
a 20,5cm, embalados em caixa 

com 6000 folhas 

SESI/ 
SENAI 

4 

             

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose 
(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 

SENAI 

274

3 

             

33 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

34 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 
plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. 
Tablete de 25g 

SESI/ 
SENAI 

14 

             

35 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 

pacote com 12 unidades 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

36 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
22 
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37 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 
qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
41 

             

38 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 

ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou 
pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

8 

             

39 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado 

em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 15 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

3 

             

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com 

SESI/ 

SENAI 
29 
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no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

59 

             

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

46 Pacote 
Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

SESI/ 
SENAI 

16 
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preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

47 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza 
de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
100 

             

48 Unidade 
Secante para máquina de lavar 
louças / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

2 
             

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um 

kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. 
Medidas aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

51 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

52 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
2 

             

LOTE 13 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 13 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 
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LOTE 13 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 14 - NORTE NORDESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPRE

SA 

(QTD X 

Vlr.Unit

.) 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Possui 

reduçã

o na 

base 

de 

cálculo 

do 

ICMS 

próprio

? 

(Caso 

sim 

inform

ar 

percen

tual de 

reduçã

o e 

embas

ament

o legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interestadual/

Unidade da 

Federação de 

Origem da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 

 
 

 
 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Cust

o 

Unitá

rio  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL DO 

ITEM – 

JULGAMENT

O PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
606 

             

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
6 

             

3 Unidade  

Amaciante de roupas usado como 

finalizador do processo de 

lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso concentrado, 

SESI/ 

SENAI 
36 
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perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 
auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de 
enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
70 

             

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

9 
             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
502 

             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

5litros 
SESI/ 
SENAI 

60 
             

8 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D 

(Nível Intermediário) 5litros 

SESI/ 

SENAI 
142 

             

9 Unidade 
Detergente desincrustante para 

piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

10 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. Embalado em 
frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 
500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
280 

             

11 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
83 

             

12 Unidade 
Escova para limpeza de 
mamadeira / plástico / 

polipropileno / 25cm 

SESI/ 
SENAI 

5 
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13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 
SENAI 

8 
             

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 
e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
659 

             

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 
d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
227 

             

16 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 
algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

105 

             

17 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
104 

             

18 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 
duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
51 

             

19 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 
SENAI 

93 

             

20 Unidade 
Inseticida Aerossol Multinseticida 
400ml, sem CFC 

SESI/ 
SENAI 

1 
             

21 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
36 

             

22 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

65 

             

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

SESI/ 

SENAI 
20 
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laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 

carnaúba, perfume suave, líquido 
de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 
com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 
SENAI 

12 

             

25 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
31 

             

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente 
resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. 

Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 
Picotado a cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

3 

             

27 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 

tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 
SENAI 

248 

             

28 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 

rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 
100% celulose virgem expresso 

na embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade e 
alvura 

SESI/ 

SENAI 
98 

             

29 Pacote 
Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em rolo 

SESI/ 

SENAI 
307 
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medindo 10cm de largura x 300m 
de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

30 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose 

virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 
a 20,5cm, embalados em caixa 

com 6000 folhas 

SESI/ 
SENAI 

36 

             

31 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 

celulose virgem. Fardo com 6 

bobinas 

SESI/ 

SENAI 
134 

             

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose 
(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 

SENAI 

255

3 

             

33 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 

SESI/ 

SENAI 
61 

             

34 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 
plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. 
Tablete de 25g 

SESI/ 
SENAI 

253 

             

35 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
25 

             

36 Unidade 

Removedor de ceras, Eterbutílico 

de monoetilenoelucol. Tensoativo 

não iônico, conjunvantim, 
alcalizante, veículo e corante. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

37 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com 
duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 

SESI/ 

SENAI 
1 
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60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

38 Unidade 

Rodo plástico, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 

cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

39 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 
SENAI 

227 

             

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 
ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, 
essência, pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
58 

             

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 

água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

326 

             

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 
em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 
água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 

SESI/ 

SENAI 
2 
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9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado 

em embalagem plástica com Refil 
800ml com biqueira 

43 Unidade 

Saboneteira plástica para 

sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 

800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 
SENAI 

31 

             

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
285 

             

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

219 

             

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

300 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, 

SESI/ 

SENAI 
395 
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REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
200 

             

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
85 

             

50 Unidade 

Saponáceo cremoso para limpeza 

de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
494 

             

51 Unidade 
Secante para máquina de lavar 

louças / 5 litros 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao 
ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e 
parafusos 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

53 Unidade 

Suporte de papel toalha para 

banheiro, para papel 2 ou 3 
dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um 

kit para fixação na parede 

SESI/ 

SENAI 
2 
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contendo buchas e parafusos. 
Medidas Aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

54 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

55 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

15 

             

56 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
16 

             

LOTE 14 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 14 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 14 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 15 - VALE DO ITAPOCÚ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 
 

 

 
 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPRE

SA 

(QTD X 

Vlr.Unit

.) 

Possui 

reduçã

o na 

base 

de 

cálculo 

do 

ICMS 

próprio

? 

(Caso 

sim 

inform

ar 

percen

tual de 

reduçã

o e 

embas

ament

o legal) 
 
 

 

Alíquota 

ICMS 

Interestadual/

Unidade da 

Federação de 

Origem da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 
 
 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 

 
 

 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 

 

 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 
 

 
 
 

Cust

o 

Unitá

rio  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL DO 

ITEM – 

JULGAMENT

O PORTAL 

(R$) 
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1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 
cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
347 

             

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
43 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
27 

             

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 
ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

5 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
266 

             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Lavanda 5litros 

SESI/ 
SENAI 

27 
             

7 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 

industrial, comercial e doméstica. 

Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente 

neutralizador de removedores 
ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
41 

             

8 Unidade 
Detergente desincrustante para 
piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

22 
             

9 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 

SESI/ 

SENAI 
253 
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500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

10 Unidade 

Escova para limpeza de 

mamadeira / plástico / 
polipropileno / 25cm 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

11 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

SESI/ 

SENAI 
16 

             

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no 
mínimo, 100x75mm. Composição: 

lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
25 

             

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
244 

             

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 
d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
270 

             

15 Pacote 

Guardanapo de papel, material 
celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
352 

             

16 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
76 

             

17 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
55 

             

18 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

27 

             

19 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

SESI/ 

SENAI 
51 
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laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 500ml. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

231 

             

21 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 

carnaúba, perfume suave, líquido 
de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 
com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 

SENAI 
21 

             

22 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

23 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente 

resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. 
Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

63 

             

24 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 
tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 
120gr 

SESI/ 

SENAI 
60 
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25 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m 
de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
391 

             

26 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose 
(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
891 

             

27 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 
98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
227 

             

28 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 
pacote com 12 unidades 

SESI/ 
SENAI 

27 
             

29 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

30 Unidade 

Rodo plástico, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 
cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
15 

             

31 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 
qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
199 

             

32 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 

ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras 

SESI/ 

SENAI 
133 
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substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 

biodegradável 

33 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 
em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 
água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
246 

             

34 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
55 

             

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 15 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

55 

             

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
59 

             

37 Pacote 
Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor preta, 

SESI/ 
SENAI 

78 
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medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
71 

             

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 50 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
16 

             

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

47 

             

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, 

SESI/ 

SENAI 
192 
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REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 300 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 50Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

44 Unidade 

Saponáceo cremoso para limpeza 

de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
267 

             

45 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

46 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. 
Medidas Aproximadas: 29cm 

SESI/ 

SENAI 
22 
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(altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

47 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 
unidades 

SESI/ 
SENAI 

31 

             

48 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

49 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
9 

             

LOTE 15 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 15 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 15 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 16 - PLANALTO NORTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 
 

 

 
 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 
 

 
 

 

 
 

Possui 

reduçã

o na 

base 

de 

cálculo 

do 

ICMS 

próprio

? 

(Caso 

sim 

inform

ar 

percen

tual de 

reduçã

o e 

embas

ament

o legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interestadual/

Unidade da 

Federação de 

Origem da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 

 

 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 

 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 
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o 

Unitá

rio  

(R$) 
 

 
 

PREÇO 

TOTAL DO 

ITEM – 
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(R$) 
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1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
348 

             

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
43 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
27 

             

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

750ml 

SESI/ 
SENAI 

8 

             

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 
auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
266 

             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
27 

             

8 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 

industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e 

inorgânicas. Excelente 

neutralizador de removedores 
ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
41 

             

9 Unidade 
Detergente desincrustante para 
piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

22 
             

10 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

SESI/ 

SENAI 
253 
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garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. Embalado em 
frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

11 Unidade 

Escova para limpeza de 

mamadeira / plástico / 
polipropileno / 25cm 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

12 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

SESI/ 

SENAI 
16 

             

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no 
mínimo, 100x75mm. Composição: 

lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 
SENAI 

23 

             

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
360 

             

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 
d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
270 

             

16 Pacote 

Guardanapo de papel, material 
celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
352 

             

17 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
77 

             

18 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
55 
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19 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para 
limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

27 
             

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 
embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
51 

             

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
231 

             

22 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 

carnaúba, perfume suave, líquido 

de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, 

com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 

SENAI 
21 

             

23 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 
longo de madeira 60cm 

SESI/ 
SENAI 

5 
             

24 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente 
resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. 

Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 
Picotado a cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
64 
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25 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 
tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 
120gr 

SESI/ 

SENAI 
119 

             

26 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m 

de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

131 

             

27 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose 

virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 
a 20,5cm, embalados em caixa 

com 6000 folhas 

SESI/ 
SENAI 

9 

             

28 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose 
(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
885 

             

29 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 
98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
227 

             

30 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 
pacote com 12 unidades 

SESI/ 
SENAI 

28 
             

31 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

32 Unidade 

Rodo plástico, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 

SESI/ 
SENAI 

15 
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cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

33 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 
SENAI 

176 

             

34 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 
ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
133 

             

35 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 
em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 
água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

247 

             

36 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
55 

             

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 15 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

55 
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38 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
59 

             

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
78 

             

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

70 

             

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 50 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

16 

             

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

SESI/ 
SENAI 

47 
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cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
192 

             

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 200 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 300 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 50Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

46 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza 
de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
268 

             

47 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na 

SESI/ 

SENAI 
22 
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parede contendo buchas e 
parafusos 

48 Unidade 

Suporte de papel toalha para 

banheiro, para papel 2 ou 3 
dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. 
Medidas Aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

49 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
63 

             

50 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, 
com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
19 

             

51 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 
SENAI 

17 
             

LOTE 16 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 16 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 16 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 
 

● Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data se sua apresentação. 
 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social  

CNPJ N°  

Endereço  

N° Compl. Bairro 

Cidade UF CEP 

Telefone (S) E-mail Home-page 

Banco Agência Conta 
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REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

RESPONSÁVEL QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO (OU ATA) 

Nome  

CPF RG 

E-mail  

Declaro que os serviços a serem fornecidos atenderão às especificações previstas e que estou ciente e concordo com todas as condições 
estabelecidas neste Edital. 

Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e 
indiretas, incidentes sobre o objeto deste certame, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

 
Cidade, __ de ________ de 2021. 

 
_____________________ 

Assinatura do representante legal 
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 ANEXO III – DECLARAÇÃO ESPECIAL 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1933/2021/SESI/SENAI/SC 
 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ___________, 
por meio de seu representante legal (nome)__________________, portador da cédula de 
identidade nº_____________, expedida pelo______________, inscrito (a) no CPF sob 
nº__________________, DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins do processo de 
licitação acima referido: 
 
a) que recebeu e estudou todos os documentos inerentes a presente licitação e tomou 
conhecimento integral do teor do Edital da licitação supracitada, sujeitando-se às 
disposições nele contidas; 
b) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
c) que respeita os direitos sociais dos trabalhadores preceituados na Constituição Federal 
e na Consolidação da Leis Trabalhistas, no que tange a não utilização e/ou a utilização 
dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei, de trabalhos forçados, discriminatórios, 
periculosos, insalubres e penosos; 
d) que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a FIESC e suas Entidades 
(SENAI, SENAI e IEL), bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente 
quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à qualificação técnica, 
regularidade fiscal, capacidade jurídica e situação econômico-financeira; 
e) que vencedor em licitação anterior não esteja em atraso na entrega, total ou parcial, do 
objeto que lhe foi adjudicado e no caso de contratada, nos últimos dois anos, cumpriu 
devidamente o contrato  
f) que na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados 
da(s) Entidade(s) Licitante(s); 
g) que não está sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; 
h) que não é estrangeiro e está legalmente estabelecido no Brasil; 
i) que não está inscrito no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS); 
j) que o Ato Constitutivo apresentado é o vigente; 
k) que concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido 
Edital. 
l)   que está ciente e concorda que os contratos firmados a partir do resultado deste 
certame e seus eventuais aditamentos somente serão formalizados em via digital sendo 
que suas assinaturas acontecerão de forma eletrônica por meio de ferramenta indicada 
pela(s) Entidade(s) Licitante(s); 
m) que está ciente e concorda com a política de segurança da informação para 
fornecedores, conforme documento disposto no portal de compras da FIESC, seção 
normas e instruções. 
n) que não tem participação de ex-empregado da FIESC e suas Entidades, cujo lapso 
temporal entre seus desligamentos e a data de apresentação da proposta seja igual ou 
inferior a 18 (dezoito) meses. 

Atenciosamente 

___________________________ 
assinatura do representante legal 
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ANEXO IV – RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS POR UNIDADE 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1933/2021/SESI/SENAI/SC 
 

RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS POR UNIDADE DE CADA LOTE 
 
Observação: A quantidade total de cada item, corresponde ao somatório das entregas citadas nas 
tabelas abaixo: 

 

LOTE 1 - UNIDADE 207 – SESI CENTRO ESPORTIVO CONCÓRDIA – ENTREGA: Fevereiro/22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação 
de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

40 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 3 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 2 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 8 

6 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 1 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 21 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 5 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

6 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

21 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

2 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 

16 Pacote 
Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, 
medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 

17 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

61 

19 Unidade 
Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais abrasivo unidas por 
resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

21 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

12 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se 

variação de até 5cm 
22 

22 Unidade Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 1 

23 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 
5 

27 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

1 

29 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

2 

30 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, inox entre outros utensílios. 
Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 

31 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, de secagem rápida e 
de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 200ml 

1 

33 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 6 

35 Pacote 
Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% 
celulose virgem expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

4 

36 Pacote 
Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 
comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 

15 
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20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

38 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 

gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

243 

40 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 7 

41 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de 
sódio e água. 

1 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, 
branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

2 

43 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com Refil 800ml com 
biqueira 

2 

45 Unidade Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 2 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
9 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de largura e 76cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
6 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
5 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
2 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas aproximadas: 94cm de largura e 120cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

55 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 12 

57 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). 

Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos 

2 

58 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto (semelhante 

ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm 
(largura) x 12cm (profundidade) 

2 

62 Unidade Vinagre de álcool 5litros 9 

 
 

LOTE 1 - UNIDADE 248 – SESI CONCÓRDIA – ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
MAR-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

15 15 30 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 3 2 5 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 3 2 5 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 8 7 15 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 3 0 3 

9 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 1 0 1 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

3 2 5 
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11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 0 1 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão 

e bico aplicador 

11 10 21 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 2 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote 
com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 0 1 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo 

31 30 61 

19 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

21 0 21 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

12 0 12 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

21 0 21 

22 Unidade Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 1 0 1 

23 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo 
folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

4 0 4 

27 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 1 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

1 0 1 

29 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 0 2 

31 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco 

contendo 200ml 
1 0 1 

33 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
3 0 3 

36 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

8 7 15 

38 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 

reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

113 100 213 

41 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

1 0 1 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

2 0 2 

43 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 0 1 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

3 0 3 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

5 4 9 
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47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

1 0 1 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

5 0 5 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

5 0 5 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 

largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

2 0 2 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 
largura e 120cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

1 0 1 

52 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg. 

3 0 3 

53 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 50 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 15Kg. 

1 0 1 

54 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 30Kg. 

3 0 3 

55 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 15 0 15 

62 Unidade Vinagre de álcool 5litros 6 0 6 

 
 

LOTE 1 - UNIDADE 13 – SENAI CONCÓRDIA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-22 SET-22 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

18 18 16 52 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 3 2 0 5 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 7 7 7 21 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 20 20 20 60 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 20 20 10 50 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

5 5 4 14 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 13 0 0 13 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

26 26 24 76 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

6 5 0 11 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 0 1 
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16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de 
aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

10 0 0 10 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

15 15 15 45 

18 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 4 0 0 4 

19 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

31 30 0 61 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
15 0 0 15 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
30 0 0 30 

22 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e 
máximo 9,5cm 

1 0 0 1 

23 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

3 0 0 3 

24 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 1 0 0 1 

26 Unidade Limpa alumínio 500ml 1 0 0 1 

27 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 0 1 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a 
presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

5 5 0 10 

30 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, 
inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 0 0 1 

31 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 200ml 

1 0 0 1 

32 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 9 0 0 9 

33 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 
aproximadamente 45x60cm 

11 0 0 11 

35 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. 
Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor branca, folhas 
duplas, de alta qualidade e alvura 

4 0 0 4 

36 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, 
com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

42 40 40 122 

37 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

37 37 35 109 

38 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 

100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

202 202 203 607 

39 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 4 0 0 4 

40 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 9 0 0 9 

41 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

1 0 0 1 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo 
tensoativo biodegradável 

5 5 0 10 

43 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na 
cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica 
com 5litros 

2 2 0 4 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na 

6 0 0 6 
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cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica 
com Refil 800ml com biqueira 

45 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

3 0 0 3 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

10 10 10 30 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 5 0 11 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

10 10 9 29 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

15 15 14 44 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 0 2 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 0 0 8 

55 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 10 10 10 30 

57 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

2 0 0 2 

58 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de 
alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm 
(largura) x 12cm (profundidade) 

2 0 0 2 

59 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 

aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 
unidades 

7 7 7 21 

61 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 3 3 3 9 

62 Unidade Vinagre de álcool 5litros 3 3 3 9 

 
 

LOTE 1 - UNIDADE 244 – SESI SEARA (CRECHE) - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 
JUN-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

8 7 15 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 2 1 3 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Acondicionado em embalagem plástica com 

2litros 
5 4 9 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 2 2 4 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 5 4 9 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 1 3 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 1 3 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 0 1 

12 Unidade 
Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

11 10 21 
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garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado 
em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 2 

14 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 2 0 2 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote 
com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 0 1 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, 
fibra sintética com abrasivo 

15 15 30 

19 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

11 10 21 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
12 0 12 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

16 0 16 

23 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 
4 0 4 

25 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades 1 0 1 

27 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 1 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

1 0 1 

29 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

1 0 1 

31 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 200ml 

1 0 1 

33 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
3 0 3 

34 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 2 4 

36 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

5 4 9 

38 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 

celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em 
fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

61 61 122 

39 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 3 0 3 

41 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

1 0 1 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

3 0 3 

43 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 0 1 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

2 0 2 

46 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
3 3 6 
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suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

1 0 1 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

2 1 3 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

2 1 3 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

1 0 1 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 

largura e 120cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

1 0 1 

55 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 8 7 15 

56 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros 1 1 2 

60 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 unidades 

13 0 13 

 
 

LOTE 1 - UNIDADE 294 – SESI SEARA II (EJA) - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

3 0 3 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 1 0 1 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 1 0 1 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 1 0 1 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 0 2 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 0 2 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 0 1 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão 

e bico aplicador 

3 0 3 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 0 1 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo 

3 0 3 

19 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

2 0 2 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
3 0 3 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

3 0 3 

23 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo 
folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

1 0 1 

27 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 1 
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28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

1 0 1 

29 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

1 0 1 

33 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
1 0 1 

36 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

3 0 3 

38 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 

reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

31 30 61 

41 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

1 0 1 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

1 0 1 

43 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 0 1 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

1 0 1 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

2 0 2 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

1 0 1 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

1 0 1 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

1 0 1 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 

largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

1 0 1 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 
largura e 120cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

1 0 1 

55 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 2 0 2 

62 Unidade Vinagre de álcool 5litros 1 0 1 

 
 

LOTE 1 - UNIDADE 55 – SENAI SEARA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

6 6 12 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 2 0 2 
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5 Unidade Cloro líquido 5litros 5 4 9 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 8 7 15 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 8 8 16 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

6 5 11 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 3 3 6 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão 

e bico aplicador 

8 7 15 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

3 3 6 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote 
com 08 unidades, peso mínimo 60g 

3 0 3 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo 

18 0 18 

18 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 2 0 2 

19 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

15 0 15 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

8 0 8 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

23 0 23 

23 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo 
folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

1 0 1 

26 Unidade Limpa alumínio 500ml 1 0 1 

27 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 1 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

3 2 5 

31 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 200ml 

1 0 1 

32 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 2 0 2 

33 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
4 0 4 

36 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

31 30 61 

37 Pacote Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 16 15 31 

38 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 
reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

76 76 152 

41 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

1 0 1 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

3 0 3 

43 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

2 0 2 

44 Unidade 
Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 

3 0 3 
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dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

6 0 6 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

5 0 5 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

5 5 10 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

7 7 14 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

1 0 1 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 
largura e 120cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

2 0 2 

55 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 15 0 15 

59 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 
com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da 
urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

5 0 5 

61 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 3 0 3 

62 Unidade Vinagre de álcool 5litros 3 3 6 

 
 

LOTE 1 - UNIDADE 242 – SESI IPUMIRIM - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

2 1 3 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 1 0 1 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 1 0 1 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 1 0 1 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 1 1 2 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 1 2 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 0 1 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão 

e bico aplicador 

1 0 1 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 0 1 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote 
com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 0 1 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo 

3 0 3 
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19 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

2 0 2 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
3 0 3 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

3 0 3 

23 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo 
folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

1 0 1 

27 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 1 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

1 0 1 

29 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

1 0 1 

31 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco 

contendo 200ml 
1 0 1 

33 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
1 0 1 

36 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

2 1 3 

38 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 
reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 

Kraft contendo 1000 folhas cada 

31 30 61 

41 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

1 0 1 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

1 0 1 

43 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 0 1 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

1 0 1 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

1 0 1 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

1 0 1 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

1 0 1 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

1 0 1 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

1 0 1 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 

largura e 120cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

1 0 1 
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55 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 2 0 2 

62 Unidade Vinagre de álcool 5litros 1 0 1 

 
 

LOTE 2 - UNIDADE 213 – SESI JOAÇABA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-22 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

24 24 23 71 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 8 7 7 22 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 0 0 1 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de roupas com 
aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Acondicionado em embalagem 
plástica com 2litros 

4 3 0 7 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 5 4 4 13 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 8 8 8 24 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 4 4 3 11 

8 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 1 0 0 1 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. 
Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

5 4 4 13 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 0 0 2 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 
5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade 
de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

18 17 17 52 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 
5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. 5litros 

3 2 2 7 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 3 0 0 3 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço 
carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 0 0 2 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

24 0 0 24 

17 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

52 0 0 52 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
18 0 0 18 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
35 0 0 35 

20 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 

9,5cm 
1 0 0 1 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

12 0 0 12 

22 Unidade Limpa alumínio 500ml 2 0 0 2 

23 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 0 0 2 

24 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença 
de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

2 1 0 3 

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença 
de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

6 0 0 6 

26 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, 
inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 0 0 1 
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27 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
9 0 0 9 

28 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

3 3 3 9 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 

cada 

12 12 11 35 

31 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 

100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

181 181 181 543 

32 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 3 0 0 3 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 3 0 0 3 

34 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

3 0 0 3 

35 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

2 2 2 6 

36 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

2 0 0 2 

37 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

2 0 0 2 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

10 10 0 20 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 0 0 3 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 5 0 11 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 0 10 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 0 0 6 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 0 0 3 

44 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 litros, cor branca, 
com símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com 
resistência mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm 

para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg. 

2 0 0 2 

45 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 50 litros, cor branca, 
com símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com 

resistência mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm 
para cada medida. Carga mínima suportada de 15Kg. 

1 0 0 1 

46 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 litros, cor branca, 
com símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com 
resistência mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

2 0 0 2 
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aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm 
para cada medida. Carga mínima suportada de 30Kg. 

47 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 12 12 11 35 

48 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros 1 0 0 1 

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

1 0 0 1 

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de 
alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 

x 12cm (profundidade) 

1 0 0 1 

53 Unidade Vinagre de álcool 5litros 4 4 3 11 

 
 

LOTE 2 - UNIDADE 59 – SENAI JOAÇABA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-22 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

3 2 5 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 2 2 4 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 3 2 5 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 4 3 7 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 4 3 7 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 1 2 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 0 1 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado 
em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

6 6 12 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

2 1 3 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote 
com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 0 2 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, 
fibra sintética com abrasivo 

24 0 24 

17 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

12 0 12 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

4 0 4 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

7 0 7 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo 

folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
1 0 1 

23 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 1 

24 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 0 2 

27 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
2 0 2 

28 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 0 2 
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29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

18 17 35 

30 Pacote Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 7 7 14 

31 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 

celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em 
fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

59 59 118 

35 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

2 0 2 

36 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

2 0 1 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

4 3 7 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

2 0 2 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

5 4 9 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

6 6 12 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

1 0 1 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 

largura e 120cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

2 0 2 

47 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 9 0 9 

51 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 
com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da 
urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

2 0 2 

52 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 0 2 

53 Unidade Vinagre de álcool 5litros 3 2 5 

 
 

LOTE 2 - UNIDADE 12 – SENAI LUZERNA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-22 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

12 12 11 35 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 4 4 4 12 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 4 4 4 12 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 9 9 8 26 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 7 6 6 19 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. 
Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 2 0 4 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 0 0 2 

11 Unidade 
Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 

16 16 15 47 
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5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade 
de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 
5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. 5litros 

3 3 3 9 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 0 1 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço 
carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

5 0 0 5 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

51 0 0 51 

16 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 5 0 0 5 

17 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

35 0 0 35 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
6 0 0 6 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
21 0 0 21 

20 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 
9,5cm 

1 0 0 1 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

2 0 0 2 

22 Unidade Limpa alumínio 500ml 1 0 0 1 

23 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 0 1 

24 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença 
de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

3 2 2 7 

26 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, 
inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 0 0 1 

27 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 5 

28 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

4 3 3 10 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 
cada 

28 28 27 83 

30 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

24 24 23 71 

31 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

118 118 118 354 

32 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 3 0 0 3 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 5 0 0 5 

34 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

3 0 0 3 

35 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

2 2 2 6 

36 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

2 1 0 3 
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37 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

2 0 0 2 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

7 5 5 17 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 3 9 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

7 5 5 17 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 8 7 23 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 0 0 1 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 0 6 

47 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 11 10 0 21 

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

1 0 0 1 

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de 
alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) 
x 12cm (profundidade) 

1 0 0 1 

51 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 

aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 
unidades 

8 0 0 8 

52 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 5 0 0 5 

53 Unidade Vinagre de álcool 5litros 4 4 3 11 

 
 

LOTE 2 - UNIDADE 57 – SENAI CAMPOS NOVOS - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação 
de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

5 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 4 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 4 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 7 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 7 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

7 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 
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14 Pacote 
Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, 
medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 

15 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

12 

17 Unidade 
Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais abrasivo unidas por 
resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

7 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

1 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

5 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 
1 

23 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 

24 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

1 

27 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 1 

28 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e 
viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

2 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 

comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 
20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

12 

30 Pacote Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 12 

31 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 
gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

47 

35 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, 
branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

1 

36 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
3 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de largura e 76cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
9 

47 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 3 

51 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas com fragrância e 
agentes bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma 

agradável. Caixa com 12 unidades 
2 

52 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 

53 Unidade Vinagre de álcool 5litros 3 

 
 

LOTE 2 - UNIDADE 36 – SENAI CAPINZAL - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação 
de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

5 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 2 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 4 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 7 
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7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 7 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

5 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 

14 Pacote 
Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, 
medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 

15 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

12 

17 Unidade 
Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais abrasivo unidas por 
resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

5 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

1 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se 

variação de até 5cm 
3 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. 
Pacote com 50 unidades 

1 

23 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 

24 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

1 

27 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 1 

28 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e 
viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

2 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 
comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 

20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

12 

30 Pacote Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 12 

31 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 
gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

71 

35 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, 
branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

2 

36 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de largura e 76cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
2 

47 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 3 

51 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas com fragrância e 
agentes bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma 
agradável. Caixa com 12 unidades 

2 

52 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 
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53 Unidade Vinagre de álcool 5litros 2 

 
 

LOTE 3 - UNIDADE 14 – SENAI VIDEIRA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 JUN-22 SET-22 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

19 19 18 56 

3 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 6 0 0 6 

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 
3 0 0 3 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 5 5 4 14 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 6 6 5 17 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

6 5 5 16 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

15 15 15 45 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

7 7 6 20 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 0 1 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de 
aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

22 0 0 22 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

42 0 0 42 

17 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
28 0 0 28 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
3 0 0 3 

19 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e 

máximo 9,5cm 
1 0 0 1 

20 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

6 0 0 6 

21 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

6 6 5 17 

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 3 0 0 3 

25 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 4 3 3 10 

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

4 4 3 11 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

3 3 0 6 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 1 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 5 

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados 
com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente 

resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a 
cada 50cm 

1 0 0 1 
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33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 
peso mínimo de 120gr 

17 0 0 17 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

6 2 0 8 

36 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 
6 bobinas 

7 7 6 20 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

12 11 11 34 

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

28 0 0 28 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 20 0 0 20 

40 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
2 0 0 2 

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

3 0 0 3 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

4 4 3 11 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

8 7 7 22 

46 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

6 0 0 6 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 6 5 17 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 6 5 17 

59 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 12 11 11 34 

60 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, mecanismos e 
circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

2 0 0 2 

63 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 

aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 

12 unidades 

1 0 0 11 

64 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 
100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

5 0 0 5 

65 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 11 0 0 11 

 
 
 

LOTE 3 - UNIDADE 223 – SESI VIDEIRA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 JUN-22 SET-22 NOV-22 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

22 22 22 22 88 

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem 
com 1litro 

3 0 0 0 3 

3 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem 
com 1litro 

42 42 42 42 168 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 15 15 15 15 60 
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7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 7 6 6 6 25 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos 
ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

3 0 0 0 3 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

6 5 0 0 11 

12 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 1 0 0 0 1 

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

10 0 0 0 10 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 
60g 

9 0 0 0 9 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. 
Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com 
abrasivo 

72 0 0 0 72 

16 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR 
VERDE e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para 
limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

6 0 0 0 6 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 

56 0 0 0 56 

21 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

14 14 0 0 28 

22 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 6 0 0 0 6 

23 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades 4 0 0 0 4 

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 6 0 0 0 6 

25 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 

5litros 
6 5 0 0 11 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

14 14 14 14 56 

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de 
média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 200ml 
4 0 0 0 4 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 0 1 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 

medindo aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 0 5 

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 

46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 120gr 

28 0 0 0 28 

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote 
c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na 
embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

3 0 0 0 3 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 

10cm de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, 
fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 
20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado 

em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

21 21 21 21 84 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado 
com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

70 70 70 70 280 

38 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete 
de 25g 

28 0 0 0 28 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 14 13 0 0 27 

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 

140cm 
2 0 0 0 2 
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41 Unidade 

Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 

140cm 
3 0 0 0 3 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e 
outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

11 10 10 0 31 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

6 3 0 0 9 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com Refil 800ml com biqueira 

10 9 0 0 19 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 3Kg, 

reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

3 0 0 0 3 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

15 15 15 0 45 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 10Kg, 

reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

15 7 0 0 22 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

14 14 0 0 28 

59 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 14 14 14 14 56 

60 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, 
mecanismos e circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

3 0 0 0 3 

61 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos 

1 0 0 0 1 

65 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 
1,20m 

6 5 0 0 11 

66 Unidade Vinagre de álcool 750ml 1 0 0 0 1 

 
 

LOTE 3 - UNIDADE 20 – SENAI CANOINHAS - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 JUN-22  TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

23 22 45 

3 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 3 3 6 

5 Unidade 
Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 5litros 
2 1 3 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 6 5 11 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 6 5 11 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

6 5 11 
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11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

9 8 17 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 
Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

3 0 3 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano 
com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

22 0 22 

16 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

6 0 6 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
11 0 11 

20 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo 

folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
6 0 6 

21 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
9 8 17 

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 3 0 3 

25 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 3 3 6 

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

6 5 11 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

6 0 6 

28 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, inox 
entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

2 1 3 

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 200ml 

6 0 6 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 1 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
5 0 5 

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 

de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com 
as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo 
com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 0 2 

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 
120gr 

14 0 14 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura 
x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

5 3 8 

36 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

7 4 11 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 

em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

7 4 11 

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; composto 
de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

22 0 22 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 14 0 14 

41 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 60cm, com 

cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
2 0 2 

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

6 0 6 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

7 0 7 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

7 4 11 
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perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca 
perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

46 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com 

chave, na cor branca 
3 0 3 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

9 7 16 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

6 0 6 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

5 0 5 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm 
de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

15 13 28 

54 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm 

de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

8 0 8 

59 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 15 13 28 

60 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

1 0 1 

63 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 

com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da 
urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

14 0 14 

64 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 unidades 

5 0 5 

65 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 6 0 6 

 
 
 

LOTE 3 - UNIDADE 205 – SESI CANOINHAS – ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-
22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-22 NOV-22 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

10 10 10 4 34 

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação: 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 1litro 

3 0 0 0 3 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de 
roupas com aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. 
Acondicionado em embalagem plástica com 2litros 

3 0 0 0 3 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 10 10 10 4 34 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 3 0 0 0 3 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça 
e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos 
e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

5 2 0 0 7 

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

3 0 0 0 3 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 
60g 

7 0 0 0 7 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: 
espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

10 0 0 0 10 

16 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR 
VERDE e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para 
limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

6 0 0 0 6 
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18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 

17 0 0 0 17 

21 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado 

em frasco com 400ml 
11 0 0 0 11 

25 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 

5litros 
7 4 0 0 11 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, 
riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

7 4 0 0 11 

28 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 

5litros 
2 1 0 0 3 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 
medindo aproximadamente 45x60cm 

2 0 0 0 2 

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 

Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

3 0 0 0 3 

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 

46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 120gr 

28 0 0 0 28 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 

10cm de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado 
com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa 

de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

14 14 14 14 56 

36 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com 

fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

28 28 28 28 112 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 14 14 0 0 28 

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 

140cm 
2 0 0 0 2 

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

5 0 0 0 5 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido 
com matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter 
sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, 
líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

14 14 14 14 56 

46 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade 
de 800ml, com chave, na cor branca 

6 5 0 0 11 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

28 28 28 28 112 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 10Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 4 4 4 16 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 4 4 4 17 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

7 7 7 7 28 

55 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

2 0 0 0 2 
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58 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 50 litros, 
cor branca, com símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de 
alta densidade, com resistência mecânica, não permitindo vazamentos, 

com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 63cm de largura e 
80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 15Kg. 

5 4 4 4 17 

59 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 7 7 0 0 14 

65 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 
1,20m 

3 0 0 0 3 

 
 

LOTE 3 - UNIDADE 22 – SENAI CAÇADOR - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 JUN-22 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

16 13 39 

3 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 4 2 6 

5 Unidade 
Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 5litros 
6 5 11 

87 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 10 7 17 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

7 4 11 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de 

tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

3 0 3 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

8 5 13 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 
Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

6 0 6 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano 
com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

28 0 28 

16 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

6 0 6 

17 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
17 0 17 

20 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo 
folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

6 0 6 

21 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
10 7 17 

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 3 0 3 

25 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 4 2 6 

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

7 4 11 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

6 0 6 

28 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, inox 
entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

3 2 5 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 1 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
6 0 6 

32 Unidade 
Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com 

1 0 1 
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as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo 
com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 
120gr 

17 0 17 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura 

x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

5 3 8 

36 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

7 4 11 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado 

em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

8 3 11 

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; composto 
de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

22 0 22 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 17 0 17 

41 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 60cm, com 
cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 

1 0 1 

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

8 0 8 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

7 0 7 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca 
perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

7 4 11 

46 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com 

chave, na cor branca 
6 0 6 

47 Unidade 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

1 0 1 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

6 0 6 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

6 0 6 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm 
de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

7 5 12 

56 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas aproximadas: 130cm 
de largura e 150cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

2 0 2 

59 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 15 13 28 

60 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, mecanismos e circuitos 

elétricos. Não deve conter CFC 
2 0 2 

62 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 1 

63 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 

com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da 
urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

17 0 17 

64 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 unidades 

5 0 5 

65 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 10 7 17 
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LOTE 3 - UNIDADE 22 – SESI CAÇADOR - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 JUN-22 SET-22  TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

44 44 44 132 

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação: lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 1litro 

6 0 0 6 

3 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 44 44 44 132 

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 
13 13 13 39 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 34 34 34 102 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

14 13 13 40 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

7 7 6 20 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 27 0 0 27 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de 
aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

19 0 0 19 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

101 0 0 101 

16 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

8 0 0 8 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
62 0 0 62 

21 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

28 0 0 28 

22 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 6 0 0 6 

25 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 12 10 10 32 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

52 52 50 154 

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 

viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 200ml 

4 0 0 4 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 1 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
6 0 0 6 

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 

48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 
peso mínimo de 120gr 

28 0 0 28 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

38 38 36 112 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

56 56 56 168 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 28 0 0 28 
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40 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 0 1 

41 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
4 0 0 4 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

21 21 20 62 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com Refil 800ml com biqueira 

20 18 18 56 

46 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

6 5 0 11 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

33 33 33 99 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 4 0 12 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 0 0 1 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

20 18 18 56 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

15 15 14 44 

57 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 30 litros, cor 
branca, com símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

9Kg. 

2 0 0 2 

58 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 50 litros, cor 
branca, com símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

15Kg. 

10 7 0 17 

59 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 30 30 28 88 

60 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, mecanismos e 

circuitos elétricos. Não deve conter CFC 
3 0 0 3 

62 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

6 5 0 11 

64 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 
100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

1 0 0 1 

65 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 11 0 0 11 

 
 

LOTE 3 - UNIDADE 2007 – SESI ACADEMIA ADAMI - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

34 

34 Pacote 
Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% 
celulose virgem expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

3 
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39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 11 

 
 

LOTE 3 - UNIDADE 37 – SENAI CURITIBANOS - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação 
de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

22 

3 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 9 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 20 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

6 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

3 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 

15 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

28 

17 Unidade Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm 8 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

6 

20 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 
6 

21 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 11 

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 3 

25 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 6 

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

11 

28 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, inox entre outros utensílios. 
Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

6 

29 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, de secagem rápida e 

de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 200ml 
4 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 

31 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 6 

33 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% 

algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 
14 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 
comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 

20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

8 

36 Pacote Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 14 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 

gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

6 

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; composto de 98,99% de 
paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

18 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 7 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

9 

46 Unidade Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 3 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

11 

54 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
11 

59 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 17 
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63 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas com fragrância e 
agentes bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma 
agradável. Caixa com 12 unidades 

17 

64 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote 
com 100 unidades 

6 

 
 

LOTE 3 - UNIDADE 49 – SENAI FRAIBURGO - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

13 13 13 39 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 8 8 8 24 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

3 3 0 6 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios 
de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

14 13 13 40 

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço 
carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

10 0 0 10 

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

67 0 0 67 

16 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

26 0 0 26 

20 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 
tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

3 0 0 3 

25 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 3 3 0 6 

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

4 4 3 11 

28 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, inox 
entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

3 3 0 6 

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 

viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco 
plástico opaco contendo 200ml 

6 0 0 6 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 1 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
6 0 0 6 

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

14 0 0 14 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 
cada 

3 3 2 8 

36 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

14 13 13 40 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

4 2 0 6 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 14 0 0 14 

40 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 0 1 

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

20 0 0 20 

43 Unidade 
Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 

14 13 13 40 
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permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

9 9 9 27 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm 

de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

9 9 9 27 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm 
de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

9 9 9 27 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

9 9 9 27 

59 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 18 18 18 54 

63 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 

aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 
unidades 

10 0 0 10 

64 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 
100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

6 0 0 6 

65 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 8 0 0 8 

 
 

LOTE 3 - UNIDADE 2041 – SESI ACADEMIA TROMBINI - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação 
de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

15 

 
 

LOTE 3 - UNIDADE 53 – SENAI PORTO UNIÃO - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação 
de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

22 

5 Unidade 
Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 100% acrílica, 

dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 5litros 
2 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 6 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 6 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

6 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

11 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

6 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 

15 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

11 

17 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se 

variação de até 5cm 
6 

18 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

6 

20 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. 
Pacote com 50 unidades 

3 

21 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 11 
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24 Unidade Limpa alumínio 500ml 1 

25 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 6 

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

9 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

5 

29 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, 

com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 200ml 
3 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 

31 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 5 

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e 

viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

1 

33 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% 

algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 
8 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 
comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 

20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

8 

36 Pacote Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 9 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 
gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

6 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 3 

41 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 
1 

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de 
sódio e água. 

2 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, 
branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

6 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

9 

46 Unidade Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 2 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
11 

54 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm de largura e 105cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
3 

59 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 11 

63 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas com fragrância e 

agentes bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma 

agradável. Caixa com 12 unidades 
3 

64 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote 
com 100 unidades 

1 

65 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 3 

 
 

LOTE 4 - UNIDADE 08 – SENAI RIO DO SUL - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Maio-22 / Julho-22 / Setembro-22 / 

Novembro-22 
 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
MAI-
22 

JUL-
22 

SET-
22 

NOV-
22 

 TOTAL 
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1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

17 17 17 17 17 85 

2 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 5 5 5 5 4 24 

4 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 1 0 0 0 3 

5 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado 
em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

8 5 5 5 5 28 

7 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

3 0 0 0 0 3 

8 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 
60g 

1 0 0 0 0 1 

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. 
Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com 
abrasivo 

41 0 0 0 0 41 

10 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 5 0 0 0 0 5 

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR 
VERDE e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para 
limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

19 0 0 0 0 19 

12 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

19 0 0 0 0 19 

13 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 
7,5cm e máximo 9,5cm 

1 0 0 0 0 1 

15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

5 5 0 0 0 10 

17 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 

5litros 
2 0 0 0 0 2 

18 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

5 5 5 5 4 24 

19 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 4 4 0 0 0 8 

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 
medindo aproximadamente 45x60cm 

9 0 0 0 0 9 

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 

Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

19 19 19 19 19 95 

22 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 

46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 120gr 

10 0 0 0 0 10 

24 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 

10cm de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, 
fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 

20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado 
em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

8 5 5 5 5 28 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado 

com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

87 87 87 87 87 435 

26 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 3 0 0 0 0 3 

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 19 19 19 19 19 95 

28 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 

140cm 
4 0 0 0 0 4 

29 Unidade 
Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e 

5 5 0 0 0 10 
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outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

30 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

5 4 0 0 0 9 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, 

reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

21 20 20 20 20 101 

34 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

5 3 0 0 0 8 

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

5 3 0 0 0 8 

39 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, 

mecanismos e circuitos elétricos. Não deve conter CFC 
6 0 0 0 0 6 

40 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos 

5 5 4 0 0 14 

41 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. 
Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

5 0 0 0 0 5 

43 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 
1,20m 

5 0 0 0 0 5 

44 Unidade Vinagre de álcool 750ml 2 0 0 0 0 2 

 
 

LOTE 4 - UNIDADE 219 – SESI RIO DO SUL - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Maio-22 / Julho-22 / Setembro-22 / 

Novembro-22 
 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
MAI-
22 

JUL-
22 

SET-
22 

NOV-
22 

TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

30 28 28 28 28 142 

2 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 18 18 18 18 18 90 

3 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos 
ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

3 2 0 0 0 5 

4 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 0 0 0 0 2 

5 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado 
em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

9 8 8 8 8 41 

6 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

4 4 0 0 0 8 

7 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

5 0 0 0 0 5 
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8 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 
60g 

6 0 0 0 0 6 

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. 
Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com 
abrasivo 

72 0 0 0 0 72 

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR 
VERDE e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para 
limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

41 0 0 0 0 41 

12 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

29 0 0 0 0 29 

13 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 
7,5cm e máximo 9,5cm 

1 0 0 0 0 1 

14 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
78 78 78 78 0 312 

15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 400ml 
1 0 0 0 0 1 

16 Unidade Limpa alumínio 500ml 10 10 10 10 7 47 

17 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 

5litros 
2 0 0 0 0 2 

18 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

10 10 10 10 7 47 

19 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 3 0 0 0 0 3 

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 

medindo aproximadamente 45x60cm 
13 0 0 0 0 13 

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

24 24 24 24 22 118 

22 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 

46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 120gr 

15 0 0 0 0 15 

24 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 

10cm de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, 
fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 
20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado 

em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

11 11 11 11 11 55 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado 

com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

103 102 102 102 102 511 

26 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 3 0 0 0 0 3 

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 22 22 22 22 20 108 

28 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 

140cm 
4 0 0 0 0 4 

29 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e 
outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

9 9 9 9 9 45 

30 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

4 4 4 4 4 20 

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, 

17 10 10 10 10 57 
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reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

6 0 0 0 0 6 

34 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

6 5 0 0 0 11 

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

7 5 5 0 0 17 

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

5 0 0 0 0 5 

37 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 30 litros, 

cor branca, com símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de 
alta densidade, com resistência mecânica, não permitindo vazamentos, 
com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 59cm de largura e 

62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 9Kg. 

1 0 0 0 0 1 

38 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros 2 1 0 0 0 3 

40 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos 

6 5 0 0 0 11 

41 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. 
Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

4 3 0 0 0 7 

42 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido 
não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

12 0 0 0 0 12 

43 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 
1,20m 

6 0 0 0 0 6 

 
 
 

LOTE 4 - UNIDADE 47 – SENAI TAIÓ - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

10 9 19 

2 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 10 9 19 

5 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão 

e bico aplicador 

3 3 6 

7 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo 

10 0 10 

12 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

7 0 7 

13 Unidade Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 5 0 5 

18 Unidade 
Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
3 2 5 



 

 

 

 
41 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

19 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 1 

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
2 0 2 

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras de 
poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 2 4 

22 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

5 0 5 

23 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto 
de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta 
qualidade e alvura 

12 12 24 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 

reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

24 23 47 

26 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 1 0 1 

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 5 0 5 

28 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 1 

29 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

3 2 5 

30 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

3 2 5 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

3 2 5 

34 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

2 0 2 

43 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 0 2 

 
 

LOTE 4 - UNIDADE 2024 – SESI IBIRAMA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
QTDE. 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

12 12 24 

2 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 7 7 14 

5 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão 

e bico aplicador 

3 3 6 

7 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo 

10 0 10 

12 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
7 0 7 

13 Unidade Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 1 0 1 

15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
1 0 1 

17 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 2 

18 Unidade 
Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
3 2 5 
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poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

19 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 1 

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
2 0 2 

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras de 
poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 1 2 

22 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

4 0 4 

24 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

3 2 5 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 
reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 

Kraft contendo 1000 folhas cada 

21 21 42 

26 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 1 0 1 

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 5 0 5 

28 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 1 

29 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

2 0 2 

30 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 1 2 

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

2 2 4 

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

2 0 2 

34 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

1 0 1 

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

1 0 1 

40 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos 

1 0 1 

41 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 1 

 
 

LOTE 5 - UNIDADE 7 – SENAI ITAJAÍ: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

19 19 17 55 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 7 0 0 7 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 10 10 9 29 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 3 2 0 5 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 16 15 15 46 
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7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

16 16 16 48 

10 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

49 0 0 49 

15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco 
com 400ml 

11 0 0 11 

16 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 2 0 0 2 

17 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 3 3 0 6 

18 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco 
plástico opaco contendo 200ml 

11 0 0 11 

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
2 0 0 2 

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 0 0 1 

22 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

12 0 0 12 

23 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 

cada 

25 25 23 73 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 

100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

41 40 40 121 

26 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

14 0 0 14 

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 5 0 0 5 

28 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

3 2 0 5 

29 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

16 16 16 48 

30 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

3 2 0 5 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm 
de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

8 8 8 24 

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 8 8 24 

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 8 8 24 

38 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 12 12 0 24 

39 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 

unidades 

12 0 0 12 

40 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 
100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

2 0 0 2 

41 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 4 0 0 4 

 



 

 

 

 
44 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

 
 
 
 
 

LOTE 5 - UNIDADE 211 – SESI ITAJAÍ - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

6 6 6 18 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 1 0 0 1 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 5 5 5 15 

6 Unidade Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 03ml:01litro água) 1litro 1 0 0 1 

7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

10 8 8 26 

8 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios 
de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. 5litros 

2 2 2 6 

9 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço 
carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 0 0 1 

10 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

48 0 0 48 

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

11 0 0 11 

12 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
4 0 0 4 

13 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
3 0 0 3 

14 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 
tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

4 0 0 4 

15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco 
com 400ml 

4 4 0 8 

16 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 2 0 0 2 

17 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 3 2 0 5 

18 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco 
plástico opaco contendo 200ml 

5 0 0 5 

19 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 1 

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
1 0 0 1 

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 0 0 1 

22 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

12 0 0 12 

24 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm, embalados em 

caixa com 6000 folhas 
1 1 1 3 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

4 0 0 4 

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 3 0 0 3 

28 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

3 0 0 3 

29 Unidade 
Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 

8 8 7 23 
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cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

30 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

3 0 0 3 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm 

de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

5 5 5 15 

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 5 15 

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 5 15 

34 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg. 

5 5 5 15 

35 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 30 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima suportada de 9Kg. 

5 5 5 15 

36 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 50 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima suportada de 15Kg. 

5 5 5 15 

37 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 litros, cor branca, 
com símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com 
resistência mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm 

para cada medida. Carga mínima suportada de 30Kg. 

5 5 5 15 

38 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 15 0 0 15 

39 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 
unidades 

8 0 0 8 

40 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 
100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

2 0 0 2 

41 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 0 0 2 

 
 

LOTE 5 - UNIDADE 40 – SENAI BALNEÁRIO CAMBORIÚ - ENTREGAS Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  
 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

2 2 2 6 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 2 0 0 2 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 3 2 2 7 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 1 0 0 1 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 3 3 3 9 

7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

3 3 3 9 

10 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

15 0 0 15 

15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco 

com 400ml 
3 0 0 3 
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16 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 1 0 0 1 

17 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 0 2 

18 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco 

plástico opaco contendo 200ml 
3 0 0 3 

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
1 0 0 1 

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 0 0 1 

22 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 

de 120gr 
3 0 0 3 

23 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 
cada 

6 6 6 18 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

10 10 10 30 

26 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

4 0 0 4 

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 1 0 0 1 

28 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

1 0 0 1 

29 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

4 4 4 12 

30 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

1 0 0 1 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm 

de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

3 3 3 6 

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 3 6 

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 3 6 

38 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 6 0 0 6 

39 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 

aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 
unidades 

2 0 0 2 

40 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 
100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

1 0 0 1 

41 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 0 1 

 
 

LOTE 5 - UNIDADE 264 – SESI BALNEÁRIO CAMBORIÚ - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

5 5 5 15 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 1 0 0 1 
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5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 4 4 4 12 

6 Unidade Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 03ml:01litro água) 1litro 1 0 0 1 

7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

8 8 7 23 

8 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios 
de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. 5litros 

2 2 0 4 

9 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço 
carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 0 0 1 

10 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

42 0 0 42 

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

9 0 0 9 

12 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
3 0 0 3 

13 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
2 0 0 2 

14 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 
tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

3 0 0 3 

15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco 
com 400ml 

6 0 0 6 

16 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 1 0 0 1 

17 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 1 3 

18 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco 
plástico opaco contendo 200ml 

3 0 0 3 

19 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 1 

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
1 0 0 1 

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 0 0 1 

22 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

9 0 0 9 

24 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, 
embalados em caixa com 6000 folhas 

2 1 0 3 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

3 0 0 3 

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 0 0 2 

28 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

2 0 0 2 

27 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

7 7 6 20 

30 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

2 0 0 2 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm 

de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

4 4 4 12 

32 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
4 4 4 12 
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Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 4 4 12 

34 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg. 

4 4 4 12 

35 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 30 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima suportada de 9Kg. 

4 4 4 12 

36 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 50 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima suportada de 15Kg. 

4 4 4 12 

37 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 litros, cor branca, 
com símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com 

resistência mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm 
para cada medida. Carga mínima suportada de 30Kg. 

4 4 4 12 

38 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 6 6 0 12 

39 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 

unidades 

6 0 0 6 

40 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 
100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

1 0 0 1 

41 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 0 1 

 
 

LOTE 5 - UNIDADE 277 – SESI ITAPEMA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

2 1 3 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 1 0 1 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 1 1 2 

6 Unidade Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 03ml:01litro água) 1litro 1 0 1 

7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 1 3 

8 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 0 1 

9 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote 
com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 0 1 

10 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo 

4 0 4 

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

2 0 2 

12 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
2 0 2 

13 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

1 0 1 

14 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo 
folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

2 0 2 
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15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
2 0 2 

16 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 1 0 1 

17 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 2 

18 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 200ml 

2 0 2 

19 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 1 

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
1 0 1 

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras de 
poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 0 1 

22 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

2 0 2 

24 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, embalados em 
caixa com 6000 folhas 

1 0 1 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 
reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

1 0 1 

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 1 0 1 

28 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

1 0 1 

29 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

2 1 3 

30 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com 

chave, na cor branca 
1 0 1 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

2 2 4 

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

2 2 4 

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas aproximadas: 130cm de 
largura e 150cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

2 2 4 

34 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg. 

2 1 3 

35 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 30 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 9Kg. 

2 1 3 

36 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 50 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 15Kg. 

2 1 3 

37 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectnte. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 30Kg. 

2 1 3 

38 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 4 0 4 
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39 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 
com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da 
urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

2 0 2 

40 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 unidades 

1 0 1 

41 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 1 

LOTE 6 - UNIDADE 23 – SENAI LAGES - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Maio-22 / Julho-22 / Setembro-22 / 

Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
MAI-
22 

JUL-
22 

SET-
22 

NOV-
22 

TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

10 10 10 10 8 48 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem 
com 1litro 

3 3 3 3 0 12 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 1 0 0 0 2 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 4 3 3 3 3 16 

11 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 4 3 3 3 3 16 

12 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos 
ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 2 2 2 2 10 

13 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 1 1 1 0 4 

15 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

3 2 2 2 2 11 

16 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

7 0 0 0 0 7 

17 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 
60g 

1 0 0 0 0 1 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. 
Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com 
abrasivo 

125 0 0 0 0 125 

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR 
VERDE e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para 
limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

20 0 0 0 0 20 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

28 0 0 0 0 28 

22 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
4 0 0 0 0 4 

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

10 10 10 10 7 47 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

25 23 23 23 23 117 

29 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 

5litros 
1 0 1 0 1 3 

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 

Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

10 0 0 0 0 10 

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 

46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 120gr 

40 0 0 0 0 40 

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote 
c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na 
embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

126 122 122 122 122 614 

35 Pacote 
Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 

10cm de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, 
5 0 4 0 0 9 
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fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 
20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado 
em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado 
com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

128 126 126 126 126 632 

38 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete 
de 25g 

86 0 86 0 86 258 

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 

140cm 
2 0 0 0 0 2 

41 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

35 33 33 33 33 167 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e 
outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

4 3 3 3 3 16 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

2 2 2 2 2 10 

45 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade 
de 800ml, com chave, na cor branca 

3 2 0 0 0 5 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, 

reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

4 0 4 0 0 8 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

4 0 3 0 0 7 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, 

reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

3 0 0 0 0 3 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

4 0 4 0 3 11 

54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 19 0 0 0 0 19 

55 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. 
Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

2 0 0 0 0 2 

56 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido 
não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

2 0 0 0 0 2 

57 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 
1,20m 

7 0 6 0 6 19 

 
 

LOTE 6 - UNIDADE 215 – SESI LAGES - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

20 19 19 19 77 
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2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 

1litro 
4 4 4 4 16 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 0 1 0 2 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de roupas 
com aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

3 3 3 2 11 

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

750ml 
1 1 0 0 2 

6 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

750ml 
2 2 1 1 6 

7 Unidade Cloro líquido 5litros 4 4 4 3 15 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 1litro 4 4 4 4 16 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 6 6 6 6 24 

10 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro 4 4 4 4 16 

11 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 6 6 6 6 24 

12 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

4 4 3 3 14 

13 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 1 1 0 3 

14 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

5 5 5 5 20 

15 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. 5litros 

6 5 5 5 21 

16 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 2 0 0 0 2 

17 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia 
e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 0 0 0 1 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

79 0 0 0 79 

19 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 21 0 0 0 21 

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE 
e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

21 0 0 0 21 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

14 0 0 0 14 

22 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

25 0 25 0 50 

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
6 6 5 5 22 

24 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades 14 0 14 0 28 

25 Unidade Limpa alumínio 500ml 7 7 6 6 26 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 0 2 0 4 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 0 2 0 4 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

8 8 8 8 32 

29 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 0 1 0 2 
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30 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado 
em frasco plástico opaco contendo 200ml 

3 3 3 3 12 

31 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 2 0 0 0 2 

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

18 0 0 0 18 

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 

48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
30 0 0 0 30 

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 
rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor 
branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

33 30 30 30 123 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

12 12 12 12 48 

36 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo 
com 6 bobinas 

2 0 0 0 2 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 

produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

110 108 108 108 434 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 11 0 11 0 22 

40 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
3 0 0 0 3 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

3 0 3 0 6 

43 Unidade Sabão para máquina de lavar louças / Pó / 1Kg 25 23 23 23 94 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

5 5 4 4 18 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 0 0 2 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 0 0 2 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 2 0 4 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 4 4 3 15 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 4 4 4 16 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 0 2 6 
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54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 13 13 13 13 52 

56 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não 
tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

8 0 0 0 8 

57 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 4 0 4 0 8 

58 Unidade Vinagre de álcool 750ml 6 0 5 0 11 

 

LOTE 6 - UNIDADE 50 – SENAI OTACÍLIO COSTA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

10 9 19 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 2 2 4 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 5 5 10 

11 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 2 4 

12 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 1 3 

13 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 1 2 

15 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 2 

16 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 3 0 3 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo 

19 0 19 

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

5 0 5 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
19 0 19 

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
5 5 10 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

10 9 19 

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras de 
poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

3 2 5 

33 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

10 0 10 

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto 
de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta 
qualidade e alvura 

5 5 10 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

2 0 2 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 
reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

24 24 48 

40 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 1 

41 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

10 0 10 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

2 2 4 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

3 2 5 



 

 

 

 
55 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

45 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com 

chave, na cor branca 
2 0 2 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

3 0 3 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

4 0 4 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

4 4 8 

54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 10 0 10 

57 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 5 0 5 

 
 

LOTE 6 - UNIDADE 288 – SESI ACADEMIA OTACÍLIO COSTA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / 
Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

10 10 9 29 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 2 1 1 4 

7 Unidade Cloro líquido 5litros 2 2 1 5 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 1litro 2 2 1 5 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 6 5 5 16 

10 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro 2 2 1 5 

11 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 6 5 5 16 

12 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 1 0 2 

15 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios 
de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. 5litros 

2 2 1 5 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

19 0 0 19 

19 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 5 0 0 5 

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

5 0 0 5 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
10 0 0 10 

23 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 10 0 0 10 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 0 2 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

4 4 2 10 

29 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, inox 
entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 1 0 2 

30 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 

viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco 
plástico opaco contendo 200ml 

2 2 1 5 

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

4 3 3 10 
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33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

10 0 0 10 

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. 
Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor branca, folhas 
duplas, de alta qualidade e alvura 

4 3 3 10 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 
cada 

5 4 4 13 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

27 27 26 80 

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

2 0 0 2 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

4 3 3 10 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm 
de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

2 0 0 2 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm 
de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

4 0 0 4 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 0 0 6 

54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 8 8 8 24 

57 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 0 0 2 

 
 

LOTE 6 - UNIDADE 77 – SENAI CORREIA PINTO - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

10 9 19 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 2 0 2 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 2 0 2 

11 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 4 4 8 

12 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 0 2 

13 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 0 1 

15 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 0 1 

16 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 2 0 2 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo 

19 0 19 

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

2 0 2 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

10 0 10 
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23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
10 0 10 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

5 5 10 

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras de 
poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 0 2 

33 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 
10 0 10 

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto 
de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta 
qualidade e alvura 

10 0 10 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

2 0 2 

36 Pacote Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 2 0 2 

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 

reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

24 24 48 

40 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 1 

41 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

5 0 5 

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

3 2 5 

45 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com 

chave, na cor branca 
2 0 2 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

2 0 2 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

3 0 3 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

2 0 2 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

4 0 4 

54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 10 0 10 

57 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 0 2 

 
 
 

LOTE 7 - UNIDADE 202 – SESI BLUMENAU (CENTRO ESPORTIVO) - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Maio-22 / 

Julho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
MAI-
22 

JUL-
22 

SET-
22 

NOV-
22 

TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

36 36 36 36 36 180 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 12 12 12 12 12 60 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 8 7 7 7 7 36 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 6 6 6 6 6 30 
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6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 14 14 14 14 14 70 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos 
ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

8 7 7 7 7 36 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 4 4 4 4 4 20 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado 
em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

24 24 24 24 24 120 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

2 2 2 2 2 10 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 
60g 

6 0 0 0 0 6 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. 
Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com 
abrasivo 

40 40 40 40 40 200 

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

80 0 0 0 0 80 

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 
7,5cm e máximo 9,5cm 

5 0 0 0 0 5 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
50 0 0 0 0 50 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 400ml 
10 10 10 10 10 50 

18 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 8 8 8 8 8 40 

19 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 6 0 0 0 0 6 

20 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 

5litros 
4 3 3 3 3 16 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

6 6 6 6 6 30 

23 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 

5litros 
5 5 5 5 4 24 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de 
média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 
dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 200ml 

10 0 0 10 0 20 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 
medindo aproximadamente 45x60cm 

12 0 0 0 0 12 

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 

Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

8 7 7 7 7 36 

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 

10cm de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, 
fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 

20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado 
em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

60 60 60 60 60 300 

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 

20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado 
com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

460 460 460 460 460 2300 

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 12 0 0 0 0 12 

31 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 50 0 0 0 0 50 



 

 

 

 
59 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

32 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete 
de 25g 

120 0 0 0 0 120 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 24 0 0 0 0 24 

35 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

24 0 0 0 0 24 

36 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e 
outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

5 5 5 5 4 24 

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

18 18 18 18 18 90 

38 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com Refil 800ml com biqueira 

6 0 6 0 0 12 

39 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade 
de 800ml, com chave, na cor branca 

6 6 6 5 5 28 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

5 5 5 5 4 24 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

6 0 0 0 0 6 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

4 4 4 3 3 18 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

7 7 7 7 6 34 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

4 4 4 3 3 18 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

6 0 0 0 0 6 

49 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 40 40 40 40 40 200 

50 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, 
mecanismos e circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

6 0 0 0 0 6 

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos 

4 4 4 3 3 18 

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. 
Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

4 4 4 3 3 18 
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53 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 
160mm: aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na 
própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um 

aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

48 0 0 0 0 48 

 
 
 

LOTE 7 - UNIDADE 235 – SESI BLUMENAU (CENTRO) - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Maio-22 / Julho-22 / 

Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
MAI-
22 

JUL-
22 

SET-
22 

NOV-
22 

TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

8 8 8 8 8 40 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 12 12 12 12 12 60 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 1 1 1 1 0 4 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 2 2 2 2 2 10 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 2 2 2 2 10 

7 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 03ml:01litro 
água) 1litro 

5 5 5 5 4 24 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos 
ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 2 2 2 2 10 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado 
em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

16 16 16 16 16 80 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 1 1 0 4 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 
60g 

2 0 0 0 0 2 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. 
Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com 
abrasivo 

35 35 35 35 0 140 

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

40 0 0 0 0 40 

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 
7,5cm e máximo 9,5cm 

3 0 0 0 0 3 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
40 0 0 0 0 40 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

4 4 4 4 4 20 

18 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 2 2 2 2 2 10 

19 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 2 0 0 0 0 2 

20 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 

5litros 
1 1 1 0 0 3 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 2 2 1 1 8 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

5 5 5 5 4 24 
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23 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 

5litros 
1 1 0 0 0 2 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de 
média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 200ml 
3 0 3 0 2 8 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 
medindo aproximadamente 45x60cm 

12 0 0 0 0 12 

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 1 1 1 0 4 

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 

10cm de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 
20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado 
em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

10 10 10 10 10 50 

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado 
com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

60 60 60 60 60 300 

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 6 0 0 0 0 6 

32 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete 
de 25g 

40 0 0 0 0 40 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 8 0 0 0 0 8 

35 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

6 0 5 0 5 16 

36 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e 
outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

2 2 2 2 0 8 

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

2 2 2 2 2 10 

38 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com Refil 800ml com biqueira 

4 4 4 4 2 18 

39 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade 
de 800ml, com chave, na cor branca 

2 0 0 2 0 4 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

4 0 0 0 0 4 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, 

reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

6 0 0 0 0 6 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

5 0 5 0 0 10 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

5 0 5 0 0 10 
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REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

2 0 0 0 0 2 

47 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 litros, 
cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de polietileno de 
alta densidade, com resistência mecânica, não permitindo vazamentos, 

com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 45cm de largura e 
65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 4Kg. 

6 0 6 0 0 12 

48 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 litros, 
cor branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de polietileno de 
alta densidade, com resistência mecânica, não permitindo vazamentos, 

com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 75cm de largura e 
105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 30Kg. 

4 0 4 0 0 8 

49 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 8 8 8 8 8 40 

50 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, 
mecanismos e circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

3 3 3 3 0 12 

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos 

1 0 0 1 0 2 

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. 
Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

1 0 0 1 0 2 

 
 

LOTE 7 - UNIDADE 04 – SENAI BLUMENAU - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Maio-22 / Julho-22 / Setembro-22 / 

Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
MAI-
22 

JUL-
22 

SET-
22 

NOV-
22 

TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

40 40 40 40 40 200 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 24 24 24 24 24 120 

3 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho 

e secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 
Embalagem com 5litros 

5 5 4 4 4 22 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 7 7 6 6 6 32 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 8 8 8 8 8 40 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 10 10 10 10 10 50 

7 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 03ml:01litro 
água) 1litro 3 3 2 2 2 12 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos 
ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

7 7 6 6 6 32 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 2 2 2 2 10 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado 
em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

30 30 30 30 30 150 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

3 3 2 2 2 12 
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13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. 
Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com 
abrasivo 

200 0 0 0 0 200 

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

100 0 0 0 0 100 

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 

7,5cm e máximo 9,5cm 
4 0 0 0 0 4 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
50 0 0 0 0 50 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

5 5 5 5 4 24 

18 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 4 4 4 4 4 20 

19 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 4 0 0 0 0 4 

20 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 

5litros 
3 3 3 3 3 15 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

6 6 6 6 6 30 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

12 12 12 12 12 60 

23 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 

5litros 
4 4 4 3 3 18 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de 

média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 
dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 200ml 

2 2 2 2 2 10 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 

medindo aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 0 0 5 

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

8 8 8 7 7 38 

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 

10cm de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, 
fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 
20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado 

em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

80 80 80 80 80 400 

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado 

com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

680 680 680 680 680 3400 

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 12 0 0 12 0 24 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 14 0 0 0 0 14 

34 Unidade 

Removedor de ceras, Eterbutílico de monoetilenoelucol. Tensoativo não 
iônico, conjunvantim, alcalizante, veículo e corante. Embalagem de 

5litros 
4 3 3 3 3 16 

35 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

10 0 0 10 0 20 

36 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e 
outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

4 4 4 4 4 20 

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

16 16 16 16 16 80 
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38 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com Refil 800ml com biqueira 

16 16 16 16 16 80 

39 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade 
de 800ml, com chave, na cor branca 

6 6 6 6 6 30 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, 

reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

4 4 4 4 4 20 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

2 2 2 2 2 10 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, 

reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

4 4 4 4 4 20 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

10 10 10 10 10 50 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

6 5 5 5 5 26 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

3 3 2 2 2 12 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 50Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

2 1 1 1 1 6 

49 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 40 40 40 40 40 200 

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos 

4 4 4 3 3 18 

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. 
Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

4 4 4 3 3 18 

53 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 

160mm: aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na 
própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um 

aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

6 6 6 6 6 30 

 
 

LOTE 7 - UNIDADE 73 – INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA AMBIENTAL (BLUMENAU) - ENTREGAS: 
Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

8 8 7 7 30 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 4 4 3 3 14 
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4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 1 1 1 1 4 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 2 2 1 1 6 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 2 1 1 6 

7 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 03ml:01litro água) 

1litro 
2 2 1 1 6 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

1 1 1 1 4 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

5 5 5 5 20 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

30 0 0 0 30 

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

10 0 0 0 10 

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e 
máximo 9,5cm 

1 0 0 0 1 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

6 0 0 0 6 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
4 4 4 4 16 

18 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 6 0 0 0 6 

19 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 1 0 0 0 1 

20 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 1 1 1 5 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 2 1 1 6 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

5 5 5 5 20 

23 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 0 1 0 2 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado 
em frasco plástico opaco contendo 200ml 

4 0 0 0 4 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 0 5 

27 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 
rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor 
branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

23 23 22 22 90 

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

6 6 6 6 24 

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 

produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

33 33 32 32 130 

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 4 0 0 0 4 

32 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

30 0 0 0 30 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 6 0 0 0 6 

35 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

8 0 0 0 8 

36 Unidade 
Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 

3 0 3 0 6 
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substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

2 2 1 1 6 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 1 1 6 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 1 1 1 4 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 1 1 6 

49 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 8 8 7 7 30 

 
 

LOTE 7 - UNIDADE 72 – INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA TÊXTIL, VESTUÁRIO E DESIGN (BLUMENAU) - 
ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

7 7 6 20 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 4 3 3 10 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 1 1 0 2 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 1 1 0 2 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 1 1 0 2 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 1 0 2 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios 
de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

7 7 6 20 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

20 0 0 20 

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
10 0 0 10 

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 
9,5cm 

1 0 0 1 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 

tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
4 0 0 4 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco 
com 400ml 

4 3 3 10 

18 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 2 1 1 4 

19 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 1 0 0 1 

20 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 0 2 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

2 1 1 4 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

7 7 6 20 
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23 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, inox 
entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 1 0 2 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco 
plástico opaco contendo 200ml 

4 0 0 4 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 5 

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 
cada 

4 4 4 12 

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

24 23 23 70 

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 4 0 0 4 

32 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

20 0 0 20 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 4 0 0 4 

35 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

4 0 0 4 

36 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

4 0 0 4 

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

2 1 1 4 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm 
de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

2 1 1 4 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm 

de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

2 0 0 2 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 1 1 4 

49 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 10 10 0 20 

 
 

LOTE 7 - UNIDADE 32 – SENAI POMERODE - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-
22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

8 8 7 7 30 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 8 8 7 7 30 

3 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 

1 1 1 1 4 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 2 2 2 2 8 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 3 3 2 2 10 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 3 3 2 2 10 

7 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 03ml:01litro água) 

1litro 
2 2 1 1 6 

8 Unidade 
Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 

2 2 1 1 6 
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inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 1 1 1 4 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

8 8 7 7 30 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 1 1 4 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

25 0 25 0 50 

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 

tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
20 0 0 0 20 

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e 
máximo 9,5cm 

2 0 0 0 2 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

5 0 5 0 10 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
4 4 4 3 15 

18 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 5 0 5 0 10 

19 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 1 0 1 0 2 

20 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 1 0 2 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 2 1 1 6 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

5 5 5 5 20 

23 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 1 1 0 3 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, 

de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco 

contendo 200ml 
2 0 2 0 4 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 0 5 

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 

Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 

30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 2 1 1 6 

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

8 8 8 8 32 

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 

produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

100 100 100 100 400 

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 6 0 0 0 6 

32 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

60 0 0 0 60 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 8 0 0 0 8 

34 Unidade 
Removedor de ceras, Eterbutílico de monoetilenoelucol. Tensoativo não iônico, 
conjunvantim, alcalizante, veículo e corante. Embalagem de 5litros 

1 1 1 1 4 

35 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

12 0 0 0 12 
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36 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

3 3 2 2 10 

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

5 5 5 5 20 

38 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

5 5 5 5 20 

39 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

3 3 2 2 10 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 1 1 6 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 3 3 12 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 0 0 4 

49 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 20 10 10 10 50 

50 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, mecanismos e 

circuitos elétricos. Não deve conter CFC 
4 0 0 0 4 

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

3 0 3 0 6 

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 

na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 
x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

3 0 3 0 6 

53 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a 

qual neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 
com 12 unidades 

6 0 0 0 6 

 
 

LOTE 7 - UNIDADE 241 – SESI TIMBÓ - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

10 10 10 10 40 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 8 8 7 7 30 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 1 1 1 1 4 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 3 3 2 2 10 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 3 3 2 2 10 



 

 

 

 
70 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

2 2 2 2 8 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

10 10 10 10 40 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 1 0 3 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia 
e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 0 0 0 2 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

40 0 40 0 80 

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

30 0 0 0 30 

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e 
máximo 9,5cm 

1 0 0 0 1 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

25 0 0 0 25 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

4 4 4 3 15 

18 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 2 1 1 1 5 

19 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 1 1 0 0 2 

20 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 1 0 2 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 2 1 1 6 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

6 6 6 6 24 

23 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 0 1 0 2 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado 

em frasco plástico opaco contendo 200ml 
2 2 2 0 6 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
12 0 0 0 12 

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 1 1 1 4 

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 

de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

20 10 10 10 50 

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 

alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

50 50 50 50 200 

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 3 0 0 0 3 

32 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

20 0 20 0 40 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 8 0 0 0 8 

35 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

10 0 0 0 10 
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36 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

1 1 1 1 4 

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

3 3 2 2 10 

38 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

4 0 4 0 8 

39 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

1 1 1 1 4 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 1 1 1 4 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 1 1 6 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 1 1 1 4 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 0 1 0 2 

49 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 10 10 10 10 40 

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

1 0 1 0 2 

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 
na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 
x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 1 0 2 

 
 

LOTE 7 - UNIDADE 42 – SENAI TIMBÓ - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

10 10 10 10 40 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 8 8 7 7 30 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 2 2 1 1 6 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 3 3 2 2 10 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 3 3 2 2 10 

7 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 03ml:01litro água) 

1litro 2 2 1 1 6 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

2 2 1 1 6 
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10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

8 8 7 7 30 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

40 0 0 0 40 

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 

tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
20 0 0 0 20 

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e 
máximo 9,5cm 

2 0 0 0 2 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

10 0 0 0 10 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

4 4 4 3 15 

18 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 3 3 2 2 10 

19 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 1 0 1 0 2 

20 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 1 0 2 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 2 1 1 6 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

5 5 5 5 20 

23 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

2 0 1 0 3 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado 

em frasco plástico opaco contendo 200ml 
2 0 2 0 4 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 0 5 

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 2 1 1 6 

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 

de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

8 8 8 8 32 

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 

alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

100 100 100 100 400 

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 4 0 0 0 4 

32 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

30 0 0 0 30 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 8 0 0 0 8 

35 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

8 0 0 0 8 

36 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

2 2 2 2 8 

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

5 5 5 5 20 
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38 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

8 8 7 7 30 

39 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

3 3 2 2 10 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 2 2 10 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 1 1 6 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 2 2 10 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 0 1 0 2 

49 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 10 10 5 5 30 

50 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, mecanismos e 
circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

2 0 2 0 4 

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

2 0 2 0 4 

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 
na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 
x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

2 0 2 0 4 

53 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a 
qual neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 
com 12 unidades 

6 0 0 0 6 

 
 

LOTE 7 - UNIDADE 2019 – SESI INDAIAL – Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

10 10 10 10 40 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 8 8 7 7 30 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 1 1 1 1 4 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 3 3 2 2 10 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 3 3 2 2 10 

7 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 03ml:01litro água) 

1litro 4 4 4 4 12 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

2 2 2 2 8 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

15 15 15 15 60 
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11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 1 0 3 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia 
e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 0 0 0 2 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

20 20 20 20 80 

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

30 0 0 0 30 

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e 

máximo 9,5cm 
1 0 0 0 1 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

25 0 0 0 25 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

4 4 4 3 15 

18 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 3 0 2 0 5 

19 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 2 0 0 0 2 

20 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 1 0 3 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 2 1 1 6 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

6 6 6 6 24 

23 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 0 1 0 2 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado 

em frasco plástico opaco contendo 200ml 
2 2 1 1 6 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
12 0 0 0 12 

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 1 1 1 4 

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 

de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

13 13 12 12 50 

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 

alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

50 50 50 50 200 

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 3 0 0 0 3 

32 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

40 0 0 0 40 

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 4 0 4 0 8 

35 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

5 0 5 0 10 

36 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

1 1 1 1 4 

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 

3 3 2 2 10 
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a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

38 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

3 3 2 2 10 

39 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

1 1 1 1 4 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 2 0 4 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 0 3 0 6 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 2 0 4 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 0 0 2 

47 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 litros, cor 

branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg. 

2 2 2 2 8 

48 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 litros, cor 
branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

30Kg. 

2 0 2 0 4 

49 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 10 10 10 10 40 

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

1 0 1 0 2 

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 

na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 
x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 1 0 2 

 
 
 

LOTE 7 - UNIDADE 31 – SENAI INDAIAL - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

20 20 20 20 80 

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml 9 9 9 9 36 

3 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 
1 1 1 1 4 

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 2 2 2 2 8 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 3 3 3 3 12 
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6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 6 6 5 5 22 

7 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático Neutro (diluição 03ml:01litro água) 

1litro 2 2 2 0 6 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

3 3 2 2 10 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 2 1 1 6 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

13 13 12 12 50 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 1 1 4 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

30 0 30 0 60 

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

40 0 0 0 40 

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e 

máximo 9,5cm 
2 0 0 0 2 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

20 0 0 0 20 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

5 5 5 5 20 

18 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 5 0 5 0 10 

19 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 2 0 0 0 2 

20 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 1 1 4 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 2 2 2 8 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

10 10 10 10 40 

23 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, 
paredes, inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 1 1 1 4 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 

viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado 
em frasco plástico opaco contendo 200ml 

2 0 2 0 4 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 0 5 

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

3 3 2 2 10 

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 

saco plástico contendo 8 rolos cada 

25 25 25 25 100 

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

150 150 150 150 600 

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 6 0 0 0 6 

32 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

30 0 30 0 60 
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33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 4 0 4 0 8 

34 Unidade 
Removedor de ceras, Eterbutílico de monoetilenoelucol. Tensoativo não iônico, 
conjunvantim, alcalizante, veículo e corante. Embalagem de 5litros 

1 1 1 1 4 

35 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

8 0 0 0 8 

36 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

3 3 3 3 12 

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

8 8 7 7 30 

38 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com Refil 800ml com biqueira 

8 8 7 7 30 

39 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

3 3 2 2 10 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 3 3 12 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 2 2 10 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 2 2 10 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

7 7 7 7 28 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 1 1 1 4 

49 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 18 18 17 17 70 

50 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, mecanismos e 

circuitos elétricos. Não deve conter CFC 
2 2 0 0 4 

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

2 2 2 2 8 

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 

na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 
x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

2 2 2 2 8 

53 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 

aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a 
qual neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 
com 12 unidades 

6 0 0 0 6 

 
 
 

LOTE 8 - UNIDADE 6 – SENAI BRUSQUE - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

7 7 6 6 26 
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2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 

1litro 
10 9 9 9 37 

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

750ml 
3 3 3 2 11 

6 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 
1 1 1 0 3 

7 Unidade Cloro líquido 5litros 7 7 7 7 28 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 11 11 10 10 42 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 11 11 10 10 42 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

5 5 5 5 20 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 1 0 3 

17 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia 
e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 0 0 0 2 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

53 0 0 0 53 

19 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 4 0 0 0 4 

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE 
e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

10 0 0 0 10 

22 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 

13 0 0 0 13 

24 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

6 0 0 0 6 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 1 0 0 3 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

10 10 10 5 35 

29 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 3 0 0 0 3 

30 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
6 0 0 0 6 

31 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 

30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

3 0 0 0 3 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
13 0 0 0 13 

33 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

10 10 10 10 40 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

109 109 108 108 434 

36 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 3 0 0 0 3 

37 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 2 0 0 0 2 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 15 0 0 0 15 
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40 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 0 0 1 

41 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

7 7 7 7 28 

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

5 4 4 4 17 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 3 2 11 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 1 7 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 4 4 3 15 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

53 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 6 0 0 0 6 

54 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, mecanismos e 
circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

4 0 0 0 4 

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

3 0 0 0 3 

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 
na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 

x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

3 0 0 0 3 

59 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 3 0 0 0 3 

60 Unidade Vinagre de álcool 750ml 3 0 0 0 3 

 
 

LOTE 8 - UNIDADE 238 – SESI BRUSQUE II (ESCOLA) - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

10 9 9 9 37 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 

1litro 
7 7 6 6 26 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 3 3 2 2 10 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de roupas 
com aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

12 12 11 11 46 

7 Unidade Cloro líquido 5litros 9 9 9 8 35 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 17 17 17 17 68 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 23 22 22 22 89 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 2 1 0 5 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

31 30 30 30 121 
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14 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 2 0 0 0 2 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 3 0 0 0 3 

16 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, SEM suporte 1 0 0 0 1 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

94 0 0 0 94 

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE 
e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

46 0 0 0 46 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 

tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
77 0 0 0 77 

22 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 

128 0 0 0 128 

23 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

26 0 0 0 26 

24 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
8 8 8 7 31 

25 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades 5 0 0 0 5 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 1 0 3 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 2 2 2 8 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

39 38 38 38 153 

29 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 2 0 0 0 2 

30 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
10 0 0 0 10 

31 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

17 17 16 16 66 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
23 0 0 0 23 

33 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

10 9 9 9 37 

34 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, 
embalados em caixa com 6000 folhas 

1 1 0 0 2 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 

produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

202 202 202 201 807 

37 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 4 0 0 0 4 

38 
Pacote/
Caixa 

Propé/sapatilha descartável branca TNT / Pacote ou caixa com 100 unidades 5 0 0 0 5 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 14 0 0 0 14 

40 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 0 0 1 

41 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

51 51 51 51 204 

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 

6 6 6 6 24 
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a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 2 2 10 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 1 7 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

12 11 11 11 45 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

18 18 17 17 70 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

13 13 13 12 51 

53 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 5 5 5 5 20 

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

1 1 1 1 4 

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 
na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 

x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

2 1 1 1 5 

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a 

qual neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 
com 12 unidades 

6 0 0 0 6 

59 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 9 9 9 9 36 

 
 

LOTE 8 - UNIDADE 236 – SESI CLÍNICA BRUSQUE - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

1 1 1 0 3 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 

1litro 
7 7 6 6 26 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 1 0 0 2 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de roupas 
com aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

1 1 0 0 2 

7 Unidade Cloro líquido 5litros 1 0 0 0 1 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 1 1 1 0 3 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 1 1 1 0 3 

10 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 1 0 0 0 1 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 0 0 0 1 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

3 3 3 3 12 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

19 0 0 0 19 
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21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

6 0 0 0 6 

22 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 

tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
6 0 0 0 6 

23 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

13 0 13 0 26 

24 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

4 0 3 0 7 

25 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades 3 0 0 0 3 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 0 0 1 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

1 1 0 0 2 

29 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 0 1 

30 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
3 0 0 0 3 

31 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 

30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 1 1 0 3 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
4 0 0 0 4 

33 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

1 0 0 0 1 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

5 5 4 4 18 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 0 0 0 2 

40 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 0 0 1 

41 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

2 2 1 1 6 

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

1 0 0 0 1 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 1 1 1 5 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 1 1 0 3 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 1 1 6 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 1 1 6 

50 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1 0 0 0 1 
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1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

52 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 litros, cor 

branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, 

com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

30Kg. 

2 1 1 1 5 

53 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 5 0 0 0 5 

58 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não 
tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

7 7 6 6 26 

59 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 1 0 0 3 

 
 

LOTE 8 - UNIDADE 203 – SESI CENTRO ESPORTIVO BRUSQUE - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / 
Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

8 8 7 7 30 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 

1litro 
26 25 25 25 101 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 5 5 5 5 20 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de roupas 
com aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

8 7 7 7 29 

7 Unidade Cloro líquido 5litros 5 5 5 5 20 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 12 12 11 11 46 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 12 12 11 11 46 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 3 0 0 0 3 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

13 13 13 12 51 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

46 0 0 0 46 

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE 
e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

51 0 0 0 51 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

51 0 0 0 51 

22 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 

tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
102 0 0 0 102 

23 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

25 0 0 0 25 

24 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

7 0 0 0 7 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 0 0 0 2 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

3 0 0 0 3 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

26 26 25 25 102 

29 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 0 1 

30 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
6 0 0 0 6 
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31 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

4 4 4 3 15 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 

48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
11 0 0 0 11 

33 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

6 6 6 6 24 

34 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, 
embalados em caixa com 6000 folhas 

2 0 0 0 2 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 

produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

92 92 92 91 367 

37 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 1 0 0 0 1 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 5 0 0 0 5 

40 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 0 0 1 

41 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

7 7 6 6 26 

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

2 2 2 2 8 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 0 0 0 5 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 0 0 0 3 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

10 0 0 0 10 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

7 7 6 6 26 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 5 4 19 

53 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 5 0 0 0 5 

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

1 0 0 0 1 

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 
na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 

x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 0 0 1 

59 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 15 0 0 0 15 
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LOTE 8 - UNIDADE 33 – SENAI SÃO JOÃO BATISTA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

7 7 6 6 26 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 

1litro 
2 2 1 1 6 

7 Unidade Cloro líquido 5litros 7 7 7 7 28 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 8 8 7 7 30 

9 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 3 3 2 2 10 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

4 0 0 0 4 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 1 1 4 

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

53 0 0 0 53 

21 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 

tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
76 0 0 0 76 

22 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 

12 0 0 0 12 

24 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

3 3 3 3 12 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 1 0 3 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

1 1 1 0 3 

30 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
2 0 0 0 2 

31 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 

30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 1 0 0 2 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
26 0 0 0 26 

33 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

3 3 2 2 10 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

45 45 45 44 179 

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 6 0 0 0 6 

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

2 2 2 2 8 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

7 0 0 0 7 
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47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

9 0 0 0 9 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

9 0 0 0 9 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 0 0 0 5 

53 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 12 0 0 0 12 

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a 
qual neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 
com 12 unidades 

3 0 0 0 3 

 
 

LOTE 9 - UNIDADE 17 – SENAI SÃO MIGUEL DO OESTE - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

5 5 5 15 

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 3 3 3 9 

3 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 17 17 16 50 

4 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 17 17 16 50 

5 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 0 0 2 

6 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios 
de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. 5litros 

2 0 0 2 

7 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 10 0 0 10 

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

50 0 0 50 

10 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

25 0 0 25 

11 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
7 0 0 7 

12 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco 
com 400ml 

6 5 5 16 

13 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 3 2 0 5 

14 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 5 

15 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

3 2 0 5 

16 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

5 0 0 5 

19 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

101 101 100 302 

20 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 10 9 9 28 

21 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 6 0 0 6 

22 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

2 0 0 2 
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23 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

2 2 1 5 

24 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

4 3 3 10 

25 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

4 3 3 10 

26 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

39cm de largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado 
em polietileno de alta densidade. 

4 4 3 11 

28 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado 
em polietileno de alta densidade. 

4 3 3 10 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 4 14 

34 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 6 0 0 6 

35 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, mecanismos e 
circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

3 0 0 3 

36 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

4 4 3 11 

37 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

3 2 2 7 

38 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 
unidades 

1 0 0 1 

39 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 0 1 

 
 
 
 

LOTE 9 - UNIDADE 229 – SESI SÃO MIGUEL DO OESTE - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 JUN-22 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

6 5 11 

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 4 3 7 

3 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 10 10 20 

4 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 10 10 20 

6 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

2 1 3 

7 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 2 0 2 

8 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, SEM suporte 3 0 3 

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, 
fibra sintética com abrasivo 

21 20 41 

11 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-

se variação de até 5cm 
7 0 7 

12 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 9 8 17 
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13 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 2 4 

14 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
3 0 3 

15 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 1 3 

16 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

3 0 3 

18 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

6 6 12 

19 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em 

fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

34 33 67 

20 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 11 0 11 

21 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 6 0 6 

22 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

3 0 3 

23 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

4 4 8 

24 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

3 2 5 

25 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com 

chave, na cor branca 
5 0 5 

26 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

4 4 8 

27 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

1 0 1 

28 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

4 3 7 

29 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

3 3 6 

30 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

4 4 8 

32 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 20 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg. 

6 5 11 

33 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 100 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. Constituído de polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 30Kg. 

1 0 1 

34 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 3 0 3 

36 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos 

2 1 3 

37 Unidade 
Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 

2 2 4 
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chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

38 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 

com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual neutraliza o cheiro da 
urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

1 0 1 

39 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 1 

 
 

LOTE 9 - UNIDADE 285 – SESI SÃO JOSÉ DO CEDRO - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 JUN-22 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

3 3 6 

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 3 2 5 

3 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 4 4 8 

4 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 4 4 8 

6 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 2 

7 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

8 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, SEM suporte 3 0 3 

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, 
fibra sintética com abrasivo 

17 0 17 

11 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

5 0 5 

12 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
4 4 8 

13 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 2 

14 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
2 0 2 

15 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 1 2 

16 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

2 0 2 

17 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. 
Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de 
alta qualidade e alvura 

20 19 39 

19 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em 
fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

23 22 45 

21 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 3 0 3 

23 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

2 1 3 

24 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 0 1 

25 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com 

chave, na cor branca 
1 0 1 

26 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

3 0 3 

27 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

1 0 1 
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28 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

5 0 5 

34 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 2 0 2 

37 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 1 

39 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 1 

 
 
 

LOTE 9 - UNIDADE 46 – SENAI ITAPIRANGA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 JUN-22 TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

1 1 2 

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 0 1 

3 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 3 3 6 

4 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 3 3 6 

5 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 0 1 

7 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, 
fibra sintética com abrasivo 

8 0 8 

10 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

3 0 3 

11 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

3 0 3 

12 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
1 0 1 

14 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
1 0 1 

15 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 0 1 

16 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

1 0 1 

17 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. 
Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de 
alta qualidade e alvura 

28 28 56 

18 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

11 11 22 

19 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em 
fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

17 17 34 

21 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 0 2 

22 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

1 0 1 

23 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

1 0 1 

24 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 0 1 
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25 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com 

chave, na cor branca 
1 0 1 

27 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

1 0 1 

29 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

5 0 5 

37 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 1 

 
 
 
 
 

LOTE 10 - UNIDADE 15 – SENAI CHAPECÓ - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

34 34 34 33 135 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 1 0 0 0 1 

4 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 2 0 0 0 2 

5 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de roupas 
com aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

5 5 4 4 18 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 1 0 0 0 1 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro 7 7 7 6 27 

9 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 10 9 9 9 37 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

4 4 4 3 15 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 8 8 8 8 32 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

8 8 7 7 30 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

21 21 20 20 82 

14 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 0 0 1 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, SEM suporte 4 0 0 0 4 

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de 
aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

6 0 0 0 6 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

50 50 50 50 200 

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

13 0 0 0 13 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
4 0 0 0 4 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
17 0 0 0 17 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

26 0 25 0 51 
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22 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

7 7 7 7 28 

23 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 3 0 0 0 3 

24 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 4 0 0 0 4 

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

6 5 5 5 21 

27 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, 
inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

9 9 9 9 36 

28 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 200ml 

2 0 0 0 2 

29 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
6 0 0 0 6 

31 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 
rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor 
branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

15 14 14 14 57 

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

41 41 41 41 164 

33 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 
6 bobinas 

5 4 4 4 17 

34 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

155 155 155 154 619 

35 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 25 0 0 0 25 

36 
Pacote/
Caixa 

Propé/sapatilha descartável branca TNT / Pacote ou caixa com 100 unidades 2 0 0 0 2 

37 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 0 0 0 2 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

2 0 0 0 2 

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

18 18 17 17 70 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

6 6 6 6 24 

42 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

3 0 0 0 3 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

39cm de largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 0 0 2 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

7 7 7 6 27 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 0 0 0 3 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 0 0 0 5 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 5 5 20 
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49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

12 11 11 11 45 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 0 0 2 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 0 0 0 6 

52 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 15 15 14 14 58 

53 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

3 0 0 0 3 

54 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 

aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 

12 unidades 

7 0 0 0 7 

55 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 
100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

1 0 0 0 1 

 
 
 

LOTE 10 - UNIDADE 206 - SESI CHAPECÓ - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

54 53 53 53 213 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 1 0 0 0 1 

4 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 0 0 0 1 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 1 0 0 0 1 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro 3 3 3 2 11 

9 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 3 3 3 2 11 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

2 2 1 1 6 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 4 3 3 3 13 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

5 0 0 0 5 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

12 11 11 11 45 

14 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 0 0 1 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, SEM suporte 4 0 0 0 4 

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de 
aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

4 0 0 0 4 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

124 0 0 0 124 

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

16 0 0 0 16 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
3 0 0 0 3 
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20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
57 0 0 0 57 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 

branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
8 0 0 0 8 

22 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

7 0 0 0 7 

24 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 0 0 1 

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

2 0 0 0 2 

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

1 0 0 0 1 

27 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, 
inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

2 2 2 2 8 

28 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 

viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 200ml 

1 0 0 0 1 

29 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
4 0 0 0 4 

30 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 

peso mínimo de 120gr 
10 0 0 0 10 

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

20 20 20 20 80 

34 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

131 131 131 130 523 

35 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 6 0 0 0 6 

37 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 0 0 0 2 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

1 0 0 0 1 

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

5 5 5 5 20 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

2 2 2 2 8 

42 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

2 0 2 0 4 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

39cm de largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 0 0 2 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 4 3 3 14 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 0 6 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 2 2 0 9 
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47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 2 2 10 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

7 6 6 6 25 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 3 3 12 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 0 0 0 1 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 0 0 0 1 

52 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 52 52 51 51 206 

53 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

3 0 0 0 3 

54 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 

12 unidades 

3 0 0 0 3 

56 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 7 0 6 0 13 

 
 

LOTE 10 - UNIDADE 240 - SESI CHAPECÓ II (ESCOLA EJA) - ENTREGAS: Fevereiro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 
a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

5 

4 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 1 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 1 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 3 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

5 

14 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 

17 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

3 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

3 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

3 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote 

com 50 unidades 
5 

22 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 2 

24 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

1 

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

1 



 

 

 

 
96 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

29 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 3 

30 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

3 

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 
comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 
rolos cada 

1 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio 
e água. 

1 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
3 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 

52 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 5 

LOTE 10 - UNIDADE 78 - SENAI PINHALZINHO - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 
a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

3 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 2 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 5 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa 
fixada sob pressão e bico aplicador 

3 

14 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se 

variação de até 5cm 
3 

22 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 3 

23 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 2 

24 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 

25 Unidade 
Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões 
e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a 
presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

3 

29 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 2 

31 Pacote 
Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose virgem 
expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

8 

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 

comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 
rolos cada 

1 

33 Fardo Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 2 

37 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e 
água. 

1 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e emolientes 
naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

3 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de largura e 58cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

52 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 3 
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53 Unidade 
Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

1 

 
 

LOTE 10 - UNIDADE 261 - SESI PINHALZINHO - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV--

22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 
a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

5 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 1 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 5 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

5 

14 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 

17 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

10 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se 

variação de até 5cm 
2 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote 
com 50 unidades 

8 

22 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 2 

24 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

2 

29 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 5 

30 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

3 

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 
comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 
rolos cada 

1 

37 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 

38 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 
1 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio 
e água. 

1 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

3 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de largura e 58cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
2 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm de 

altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

52 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 3 

53 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos 

1 

56 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 
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LOTE 10 - UNIDADE 35 - SENAI SÃO LOURENÇO DO OESTE - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 
a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

5 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 2 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

3 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

5 

14 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 

18 Unidade 
Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais abrasivo unidas por 
resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

3 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se 

variação de até 5cm 
3 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote 
com 50 unidades 

5 

22 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 3 

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

3 

29 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 1 

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 
comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 

rolos cada 

5 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
2 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
2 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 

 
 

LOTE 10 - UNIDADE 18 - SENAI XANXERE - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

9 9 9 27 

5 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de roupas com 
aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Acondicionado em embalagem 
plástica com 2litros 

1 1 1 3 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 1 1 0 2 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro 5 5 5 15 

9 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 2 2 1 5 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 2 2 6 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 4 4 4 12 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 

4 4 4 12 
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Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de 

tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

4 4 4 12 

14 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 0 1 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, SEM suporte 1 0 0 1 

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 
Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 0 0 1 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

20 20 0 40 

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm 
x 26cm 

4 0 0 4 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
2 0 0 2 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
5 0 0 5 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 
tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

13 0 0 13 

22 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
6 5 0 11 

24 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 0 1 

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

4 4 4 12 

27 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, inox 
entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

5 4 4 13 

28 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, 
de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 200ml 

1 0 0 1 

29 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
4 0 0 4 

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 

cada 

9 8 8 25 

34 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 

100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

42 42 41 125 

35 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 15 0 0 15 

37 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 1 0 0 1 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

1 0 0 1 

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

4 3 3 10 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca 
perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

2 2 2 6 

42 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com 

chave, na cor branca 
1 0 0 1 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm 
de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

2 0 0 2 

48 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm 
de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

2 2 1 5 
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mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm 

de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

3 3 2 8 

52 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 8 8 8 24 

53 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos 

1 0 0 1 

54 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 
unidades 

3 0 0 3 

 
 
 
 
 
 

LOTE 10 - UNIDADE 233 - SESI XANXERÊ - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

9 8 8 25 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 1 0 0 1 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 1 0 0 1 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro 2 1 1 4 

9 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 2 1 1 4 

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 1 0 2 

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 2 1 5 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de 

tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

5 0 0 5 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

2 2 1 5 

14 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 0 1 

15 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, SEM suporte 1 0 0 1 

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 
Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 0 0 1 

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

20 20 0 40 

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm 
x 26cm 

4 0 0 4 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
1 0 0 1 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
15 0 0 15 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 
tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

15 0 0 15 

22 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
3 0 0 3 

24 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 0 1 

25 Unidade 
Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
1 0 0 1 
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gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

27 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, inox 
entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

2 1 0 3 

29 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
4 0 0 4 

30 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 
a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 
120gr 

4 0 0 4 

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 
cada 

7 7 6 20 

34 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

25 25 25 75 

35 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 4 0 0 4 

37 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 1 0 0 1 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

1 0 0 1 

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

2 2 1 5 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca 
perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

2 1 1 4 

42 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com 

chave, na cor branca 
1 0 0 1 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm 
de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

2 0 0 2 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm 
de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

1 0 0 1 

52 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 9 8 8 25 

53 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos 

1 0 0 1 

54 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 12 

unidades 

2 0 0 2 

56 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 0 1 

 
 
 

LOTE 10 - UNIDADE 67 – SENAI MARAVILHA - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 
a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

5 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 1 

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

5 

14 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 

17 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

6 
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19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

2 

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote 

com 50 unidades 
5 

22 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 3 

24 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

5 

29 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 1 

31 Pacote 
Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 100% celulose 
virgem expresso na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

10 

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 

comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 
rolos cada 

2 

33 Pacote Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 1 

34 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com gramatura 
não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, 
com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

3 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio 
e água. 

1 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

3 

42 Unidade Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 1 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de largura e 58cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 

 
 

LOTE 11 - UNIDADE 01 – SENAI FLORIANÓPOLIS - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

6 6 6 5 23 

3 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 98 98 97 97 390 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 3 2 2 2 9 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 8 8 8 8 32 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro 15 15 14 14 57 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 8 8 8 8 32 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

4 4 4 4 16 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

4 4 4 4 16 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 11 0 11 0 22 

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

61 0 0 0 61 

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

32 0 0 0 32 
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20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
162 0 0 0 162 

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
25 24 24 24 97 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 8 8 8 8 32 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 

48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 
peso mínimo de 120gr 

16 0 0 0 16 

34 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

31 31 30 30 122 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

41 41 40 40 162 

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

101 0 0 0 101 

40 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 12 12 12 12 48 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

2 2 1 0 6 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

8 8 8 8 32 

46 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

4 4 3 3 14 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

11 10 10 10 41 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

11 10 10 10 41 

54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 21 20 20 20 81 

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

4 4 3 3 14 

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

4 4 3 3 14 

58 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 21 21 21 21 84 

 
 

LOTE 11 - UNIDADE 62 – INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO EM SISTEMAS EMBARCADOS - ENTREGAS: 
Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

16 15 15 15 61 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 5 0 5 0 10 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 14 14 13 13 54 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 14 14 13 13 54 

9 Unidade 
Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 

7 7 7 6 27 
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inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 2 2 1 7 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

2 2 2 1 7 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

5 4 4 4 17 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 20 0 0 0 20 

15 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de 
aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

20 0 0 0 20 

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

61 0 0 0 61 

17 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 1 0 0 0 1 

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

14 0 0 0 14 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
47 0 0 0 47 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
48 0 0 0 48 

21 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e 
máximo 9,5cm 

1 0 0 0 1 

22 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

7 0 0 0 7 

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
33 33 32 32 130 

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 5 5 0 0 10 

25 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 3 0 0 0 3 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 2 2 2 8 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

2 2 2 2 8 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

4 0 4 0 7 

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 200ml 
7 0 7 0 14 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
20 0 0 0 20 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 
peso mínimo de 120gr 

14 0 0 0 14 

34 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

21 20 20 20 81 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 

virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

41 41 40 40 162 

36 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 3 0 0 0 3 

37 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 26 25 25 25 101 
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39 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 10 0 0 0 10 

40 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 14 0 0 0 14 

41 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 60cm, 
com cabo rosqueável de 140 (cento e quarenta) centímetros 

3 0 0 0 3 

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

7 0 0 0 7 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

9 9 8 8 34 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 4 4 4 16 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 6 6 6 24 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 4 3 3 14 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 2 2 10 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 2 0 4 

54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 14 14 13 13 54 

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

2 0 2 0 4 

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

2 0 2 0 4 

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 

aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 

12 unidades 

2 0 0 0 2 

58 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 8 0 0 0 8 

 
 
 

LOTE 11 - UNIDADE 02 – SENAI SÃO JOSÉ - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

41 41 40 40 162 

3 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 146 146 146 145 583 

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 
2 2 2 1 7 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 8 8 8 8 32 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 31 31 30 30 122 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

4 4 4 4 16 
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14 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, SEM suporte 24 0 0 0 24 

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

68 0 0 0 68 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
81 0 0 0 81 

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

25 24 24 24 97 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 21 20 20 20 81 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 

peso mínimo de 120gr 
30 0 0 0 30 

34 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

31 30 30 30 121 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

264 264 264 263 1055 

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

34 34 34 33 135 

40 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 17 17 17 16 67 

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

8 8 8 8 32 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

2 2 2 2 8 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

15 14 14 14 57 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

11 10 10 10 41 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

11 10 10 10 41 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 8 8 8 32 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 4 4 4 16 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 6 6 6 24 

54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 49 49 49 48 195 

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

4 4 4 4 16 

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

4 4 4 4 16 

58 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 8 0 8 0 16 
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LOTE 11 - UNIDADE 209 – SESI SÃO JOSÉ - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

19 18 18 18 73 

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação: lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 1litro 

73 73 73 73 292 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 42 41 41 41 165 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

39 39 39 39 156 

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

67 0 66 0 133 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
44 0 0 0 44 

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

24 23 23 23 93 

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

4 4 4 3 15 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

36 36 36 35 143 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 7 0 0 0 7 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
68 0 0 0 68 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 

peso mínimo de 120gr 
34 0 0 0 34 

34 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

21 21 21 20 83 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

117 117 116 116 466 

40 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 18 0 18 0 36 

41 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
2 0 0 0 2 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

34 34 34 34 136 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

7 6 6 6 25 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 6 6 5 23 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

7 7 6 6 26 
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51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

9 8 8 8 33 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 1 1 1 4 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 3 2 11 

54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 24 24 24 24 96 

58 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 7 6 6 6 25 

 
 
 
 
 

LOTE 11 - UNIDADE 03 – SENAI TIJUCAS - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

31 31 30 30 122 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 17 16 16 16 65 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 17 16 16 16 65 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

11 10 10 10 41 

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

41 0 40 0 81 

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
122 0 121 0 243 

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
31 31 30 30 122 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 1 1 4 

30 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 8 0 0 0 8 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 
peso mínimo de 120gr 

8 0 0 0 8 

34 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

21 20 20 20 81 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 

virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

203 203 203 202 811 

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

51 0 50 0 101 

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

21 0 20 0 41 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

21 20 20 20 81 

48 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
10 10 10 10 40 
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medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

17 17 17 17 68 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

17 17 17 16 67 

54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 31 31 30 30 122 

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida aproximada de 185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e agentes bactericida injetados na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa com 

12 unidades 

25 24 24 24 97 

 
 
 
 
 

LOTE 11 - UNIDADE 39 – SENAI PALHOÇA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

22 22 21 65 

3 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 65 65 65 195 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 6 5 5 16 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 14 14 13 41 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

3 3 2 8 

14 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, SEM suporte 17 0 0 17 

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

81 0 0 81 

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
81 0 0 81 

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
11 11 11 33 

26 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 14 14 13 41 

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 

a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 
120gr 

16 0 0 16 

34 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 
cada 

27 27 27 81 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

190 189 189 568 

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

69 0 0 69 

40 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 12 11 11 34 

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

12 10 10 32 

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

3 3 2 8 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

14 14 13 41 
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perolizante, corante, perfume e água, líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca 
perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm 
de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

3 2 2 7 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm 
de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

6 6 5 17 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm 
de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

8 8 8 24 

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas aproximadas: 94cm 

de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

8 8 8 24 

54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 27 27 27 81 

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos 

6 5 5 16 

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 

acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

6 5 5 16 

58 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 4 2 2 8 

 
 

LOTE 11 - UNIDADE 2020 – SESI PALHOÇA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

17 17 17 51 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 18 18 18 54 

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

7 0 0 7 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
27 0 0 27 

34 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 

cada 

18 18 18 54 

 
 

LOTE 11 - FIESC – SEDE FLORIANÓPOLIS - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Maio-22 / Julho-22 / Setembro-22 / 

Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
MAI-
22 

JUL-
22 

SET-
22 

NOV-
22 

TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

56 56 55 55 55 277 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça 
e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos 
e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico 
flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

47 46 46 46 46 231 

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: 
espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

96 0 0 0 0 96 

17 Unidade Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de solda 23 0 0 0 0 23 
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23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado 
em frasco com 400ml 

158 158 158 158 157 789 

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 10 10 10 10 8 48 

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de 
média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. 
Embalado em frasco plástico opaco contendo 200ml 

158 158 158 158 157 789 

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável 
medindo aproximadamente 45x60cm 

96 0 0 0 0 96 

33 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 
04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na 
cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

39 39 38 38 38 192 

34 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 

10cm de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado 
com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa 
de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

192 192 192 193 193 962 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 

produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com 
fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

385 385 385 385 384 1924 

37 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr 36 0 30 0 30 96 

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência 
sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

1155 1155 1154 1154 1154 5772 

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

39 39 38 38 38 192 

44 Unidade Sabão para máquina de lavar louças / Pó / 1Kg 39 39 38 38 38 192 

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido 
com matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter 
sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, 
Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

4 4 4 4 3 19 

46 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade 
de 800ml, com chave, na cor branca 

20 19 19 19 19 96 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

174 173 173 173 173 866 

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

58 58 58 58 57 289 

54 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 22 22 22 21 21 108 

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de 

alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos 

8 8 8 7 7 38 

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 

poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

8 8 8 7 7 38 

 
 

LOTE 12 - UNIDADE 38 – SENAI CAPIVARI DE BAIXO - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 
a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

9 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 4 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 2 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 9 

9 Unidade 
Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 

3 
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gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 

11 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 

13 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

10 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

3 

19 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 7 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

3 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

4 

26 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 4 

28 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

8 

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 

comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 
rolos cada 

4 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com gramatura 
não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, 
com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

43 

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 

38 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio 
e água. 

2 

39 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, 
branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

3 

40 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na 
cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

3 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de largura e 58cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
3 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
3 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
3 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 7 

55 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 

 
 

LOTE 12 - UNIDADE 27 – SENAI TUBARÃO - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

7 7 7 6 27 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 5 4 4 4 17 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 1 1 1 0 3 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 5 4 4 4 17 

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

2 2 2 2 8 
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geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 0 0 2 

11 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 0 0 1 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

17 0 0 0 17 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
7 0 0 0 7 

19 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

25 0 0 0 25 

20 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 2 0 0 0 2 

21 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 1 0 2 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

3 3 3 3 12 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

6 5 5 5 21 

25 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 0 1 

26 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
12 0 0 0 12 

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 

peso mínimo de 120gr 
24 0 0 0 24 

29 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 
rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor 
branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

17 17 17 17 68 

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

7 7 6 6 26 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 

virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

71 70 70 70 281 

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 5 0 0 0 5 

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 4 0 4 0 8 

37 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
2 0 0 0 2 

38 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

4 0 0 0 4 

39 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

5 4 4 4 17 

40 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

4 3 3 3 13 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

39cm de largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

9 9 8 8 34 

43 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
2 0 2 0 4 
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medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

7 7 6 6 26 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 9 9 8 8 34 

51 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / limpador de contatos, mecanismos e 
circuitos elétricos. Não deve conter CFC 

2 0 0 0 2 

52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

1 0 1 0 2 

53 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 1 0 2 

55 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 0 0 0 2 

 
 
 
 
 

LOTE 12 - UNIDADE 222 – SESI TUBARÃO - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

35 35 34 34 138 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 13 13 13 12 51 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 10 10 9 9 38 

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

750ml 
5 4 4 4 17 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 19 19 19 19 76 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 9 8 8 8 33 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 18 18 17 17 70 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

12 12 12 11 47 

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

2 2 2 2 8 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

1 1 0 0 2 

11 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 2 0 0 0 2 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de 
aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 0 0 0 2 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

85 0 0 0 85 

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

8 0 0 0 8 

15 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
85 0 0 0 85 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
9 0 0 0 9 
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17 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / Diâmetro: mínimo 7,5cm e 
máximo 9,5cm 

1 0 0 0 1 

18 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 

branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
17 0 17 0 34 

19 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

6 5 5 5 21 

21 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 19 19 19 19 76 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

32 32 32 32 128 

24 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, 
inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

4 3 3 3 13 

25 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 2 0 0 0 2 

26 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
13 0 0 0 13 

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados 

com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente 
resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a 
cada 50cm 

7 6 6 6 25 

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 

48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 
peso mínimo de 120gr 

12 0 0 0 12 

29 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 
rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor 
branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

28 28 28 27 111 

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

22 21 21 21 85 

31 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 
6 bobinas 

9 9 8 8 34 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

35 34 34 34 137 

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 11 11 11 10 43 

34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

98 0 98 0 196 

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 8 0 0 0 8 

36 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
2 0 0 0 2 

37 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 0 0 1 

38 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

4 0 4 0 8 

39 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

11 11 11 11 44 

40 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

15 15 15 14 59 

41 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

2 2 2 2 8 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 5 5 20 

44 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
4 3 3 3 13 
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medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

19 19 19 19 76 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 1 1 1 4 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 3 3 12 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 4 4 4 17 

49 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, capacidade de 50 litros, cor 

branca, com símbolo de risco infectante. Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, 
com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 

15Kg. 

6 6 6 5 23 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 17 17 17 17 68 

52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

1 0 1 0 2 

54 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 
100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

5 0 0 0 5 

55 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 4 0 3 0 7 

56 Unidade Vinagre de álcool 5litros 2 0 0 0 2 

 
 

LOTE 12 - UNIDADE 290 – SESI ACADEMIA ASES - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

22 21 21 21 85 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 5 4 4 4 17 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 5 5 4 4 18 

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

750ml 
3 2 2 2 9 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 6 6 6 6 24 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 4 4 3 3 14 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 5 4 4 4 17 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

5 4 4 4 17 

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

4 0 0 0 4 

11 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 2 0 0 0 2 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

11 11 11 11 44 



 

 

 

 
117 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

2 0 0 0 2 

15 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
13 0 13 0 26 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
4 0 0 0 4 

19 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
5 5 5 5 20 

21 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 5 5 5 4 19 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

16 16 15 15 62 

24 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, 
inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 1 1 1 4 

25 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 0 1 

26 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 0 5 

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados 

com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente 
resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a 
cada 50cm 

2 2 2 1 7 

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 
peso mínimo de 120gr 

9 0 0 0 9 

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

10 10 10 10 40 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

18 18 18 18 72 

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 6 6 5 5 22 

34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

24 24 23 23 94 

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 6 0 0 0 6 

38 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

5 0 0 0 5 

39 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

5 4 4 4 17 

40 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

8 8 8 7 31 

41 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

1 0 1 0 2 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 4 4 4 17 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 0 0 2 
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48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 8 8 8 7 31 

55 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 0 2 0 4 

 
 
 

LOTE 12 - UNIDADE 68 – SENAI BRAÇO DO NORTE - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 5litros 

5 4 9 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 3 2 5 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 1 1 2 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 5 4 9 

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 

bico aplicador 

3 0 3 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

1 0 1 

11 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais 
de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 
unidades, peso mínimo 60g 

11 0 11 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
3 0 3 

191 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 9 0 9 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 1 3 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

5 0 5 

26 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 

45x60cm 
4 0 4 

28 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 
8 0 8 

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em 
caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

5 4 9 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 
reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

22 21 43 

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 0 2 

38 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, 
cloreto de sódio e água. 

3 0 3 

39 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

2 2 4 

40 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 5litros 

2 2 4 
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42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

4 0 4 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

3 0 3 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

4 0 4 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 7 0 7 

55 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 1 

 
 

LOTE 13 - UNIDADE 24 – SENAI CRICIÚMA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

6 6 5 5 22 

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 
1 0 0 0 1 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 3 2 2 2 9 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 9 8 8 8 33 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 9 8 8 8 33 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

19 19 19 18 75 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de 
aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

5 0 0 0 5 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

40 0 0 0 40 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
5 0 0 0 5 

17 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
5 0 0 0 5 

18 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
7 6 6 6 25 

19 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 1 1 1 0 3 

21 Unidade Limpa estofados líquido 500ml 1 0 0 0 1 

22 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 1 1 0 3 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

4 3 0 0 7 

24 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, 
inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 1 1 1 4 

25 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 200ml 

3 2 2 2 9 

26 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
2 0 0 0 2 

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados 

com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente 
resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a 

cada 50cm 

1 1 1 1 4 
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28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 
peso mínimo de 120gr 

8 0 0 0 8 

29 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 
rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor 
branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

2 2 1 1 6 

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

6 6 5 5 22 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

48 48 47 47 190 

35 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 1 0 0 0 1 

36 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 9 0 0 0 9 

37 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

16 0 0 0 16 

38 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

1 1 1 1 4 

39 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

3 3 2 2 10 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 4 4 18 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 4 4 4 17 

47 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 7 6 6 6 25 

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

1 0 1 0 2 

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 1 0 2 

 
 

LOTE 13 - UNIDADE 245 – SESI CRICIÚMA II (ESCOLA) - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

6 6 6 6 24 

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação: lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 1litro 

4 4 4 3 15 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 1 1 0 3 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de roupas 
com aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

2 0 0 0 2 

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 
2 0 0 0 2 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 3 0 0 0 3 
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7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 2 2 2 2 8 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 2 2 2 8 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

1 0 0 0 1 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 0 0 0 1 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

2 0 0 0 2 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

4 4 3 3 14 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de 
aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 0 0 0 2 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

60 0 0 0 60 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

22 0 0 0 22 

18 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

6 6 6 6 24 

20 Caixa Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 unidades 10 0 0 0 10 

22 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 0 0 1 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

4 0 0 0 4 

24 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, 
inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

6 5 5 5 21 

25 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 200ml 

1 0 0 0 1 

26 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
2 0 0 0 2 

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados 

com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente 
resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a 
cada 50cm 

2 2 0 0 4 

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 
peso mínimo de 120gr 

13 0 0 0 13 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

2 0 0 0 2 

30 Pacote 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, 

embalados em caixa com 6000 folhas 
8 8 8 8 32 

31 Caixa 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 

virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

1 1 1 1 4 

32 Fardo 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 200ml 
317 317 317 317 1268 

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 2 0 0 0 2 

34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

9 0 0 0 9 

35 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 1 0 0 0 1 
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36 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 3 0 0 0 3 

37 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

10 0 0 0 10 

38 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

2 0 0 0 2 

39 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

5 0 0 0 5 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 0 0 0 3 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 0 0 0 3 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 0 0 0 5 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

16 0 0 0 16 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 0 0 0 6 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

10 0 0 0 10 

47 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 32 0 0 0 32 

48 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros 2 0 0 0 2 

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

1 0 0 0 1 

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 0 0 1 

51 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 
100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

1 0 0 0 1 

 
 

LOTE 13 - UNIDADE 208 – SESI CRICIÚMA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

6 6 6 6 24 

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação: lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 1litro 

4 3 3 3 13 

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de roupas 
com aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

1 0 0 0 1 

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 
1 0 0 0 1 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 2 2 2 0 6 
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7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 2 2 2 2 8 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 2 2 2 8 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

1 0 0 0 1 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 0 0 0 1 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

2 0 0 0 2 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

4 4 3 3 14 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de 
aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 0 0 0 2 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

54 0 0 0 54 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

16 0 0 0 16 

18 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

5 5 5 4 19 

22 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 0 0 1 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem 
a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

5 0 0 0 5 

24 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, 
inox entre outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

4 4 4 4 20 

25 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 

viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 200ml 

1 0 0 0 1 

26 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
2 0 0 0 2 

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados 
com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente 

resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a 
cada 50cm 

2 2 0 0 4 

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 
peso mínimo de 120gr 

13 0 0 0 13 

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

16 15 15 15 31 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 

virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

309 309 309 309 1236 

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 1 0 0 0 1 

35 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 1 0 0 0 1 

36 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 5 0 0 0 5 

37 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

10 0 0 0 10 

38 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

2 0 0 0 2 



 

 

 

 
124 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

39 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

2 1 0 0 3 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 0 0 0 3 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 0 0 2 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 0 0 0 3 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 4 4 4 16 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 0 0 0 4 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 0 6 

47 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 8 8 8 8 32 

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

1 0 0 0 1 

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 0 0 1 

51 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 
100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

1 0 0 0 1 

52 Unidade Vinagre de álcool 750ml 2 0 0 0 2 

 
 
 
 

LOTE 13 - UNIDADE 216 – SESI ORLEANS - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 5litros 

2 2 4 

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 1litro 

2 0 2 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 1 1 2 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 2 1 3 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 1 3 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 0 1 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 0 1 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 

1 0 1 
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plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 

bico aplicador 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

2 0 2 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais 
de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 
unidades, peso mínimo 60g 

1 0 1 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo 

8 0 8 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

3 0 3 

18 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 1 0 1 

22 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 0 1 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 0 2 

24 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, inox entre 
outros utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 1 2 

25 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 

200ml 
1 0 1 

26 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 

45x60cm 
1 0 1 

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras de 
poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 0 2 

28 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 
3 0 3 

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em 
caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

4 4 8 

31 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 
reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

16 16 32 

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 1 0 1 

34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; composto de 
98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

2 0 2 

36 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 3 0 3 

37 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, 
cloreto de sódio e água. 

3 0 3 

39 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 5litros 

1 0 1 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

2 0 2 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

3 0 3 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

3 0 3 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

2 0 2 
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44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

4 4 8 

47 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 6 0 6 

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 0 1 

51 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 unidades 

1 0 1 

 
 

LOTE 13 - UNIDADE 2013 – SESI SIMEC (NOVA VENEZA) - ENTREGAS: Fevereiro-22 
 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 
a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

2 

2 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 
a 2,5%, cor incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 1litro 

2 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 2 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 3 

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 3 

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

1 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

2 

13 Pacote 
Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, 
medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 

14 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

3 

15 Unidade 
Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais abrasivo unidas por 
resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

3 

18 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 1 

22 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 1 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

1 

24 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal para limpeza de pisos, paredes, inox entre outros utensílios. 
Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

1 

25 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média viscosidade, de secagem rápida e de 
odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 200ml 

1 

26 Unidade Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo aproximadamente 45x60cm 1 

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e 
viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

2 

28 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 
3 

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 
comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 
rolos cada 

5 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com gramatura 
não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, 

com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 
17 
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34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; composto de 98,99% de 
paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

3 

36 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 

37 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio 
e água. 

2 

39 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na 
cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

1 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de largura e 58cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
2 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
2 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 

51 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno. Pacote 
com 100 unidades 

5 

 
 

LOTE 14 - UNIDADE 9 – SENAI JOINVILLE NORTE I - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Maio-22 / Julho-22 / Setembro-

22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV--

22 
MAI-
22 

JUL-
22 

SET-
22 

NOV-
22 

TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

31 31 30 30 30 152 

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 
Embalagem com 5litros 

5 5 5 5 5 25 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 31 31 30 30 30 152 

8 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 9 9 9 8 8 43 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça 
e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos 
e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico 
flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

19 18 18 18 18 91 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: 
espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

25 24 24 24 24 121 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR 
VERDE e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para 
limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

25 26 0 0 0 51 

17 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 

tamanho 40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
25 0 0 0 0 25 

 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 

46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 120gr 
25 0 0 0 0 25 

 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 
04 rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na 
cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

6 6 6 6 6 30 

 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 

10cm de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado 
com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa 

de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

15 15 15 14 14 73 

 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. 
Fardo com 6 bobinas 

15 15 15 14 14 73 

 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com 

fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 

146 146 146 146 145 729 
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embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

 Unidade 
Removedor de ceras, Eterbutílico de monoetilenoelucol. Tensoativo não 
iônico, conjunvantim, alcalizante, veículo e corante. Embalagem de 5litros 

2 2 2 2 2 10 

 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

13 12 12 12 12 61 

 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido 
com matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter 
sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, 
Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

19 18 18 18 18 91 

 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

13 12 12 12 12 61 

 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

13 12 12 12 12 61 

 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

13 12 12 12 12 61 

 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

19 18 18 18 18 91 

 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

13 12 12 12 12 61 

 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

6 6 6 6 6 30 

 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 25 24 24 24 24 121 

 
 

LOTE 14 - UNIDADE 63 – INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO EM SISTEMAS DE MANUFATURA E 
PROCESSAMENTO A LASER – Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

21 21 20 20 42 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 10 10 9 9 38 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

15 15 15 14 59 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

21 21 21 20 83 

19 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

22 22 22 21 87 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 200ml 

6 0 6 0 12 

28 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 
rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor 
branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

2 2 2 1 7 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

6 5 5 5 21 
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embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

72 72 72 72 288 

34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

86 0 86 0 172 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

14 0 0 0 14 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

6 6 6 5 23 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

15 15 14 14 58 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

16 16 16 16 64 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

15 15 15 15 60 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

13 13 12 12 50 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 6 6 6 24 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 13 0 13 0 26 

56 Unidade Vinagre de álcool 750ml 8 0 7 0 15 

 
 

LOTE 14 - UNIDADE 44 – SENAI JOINVILLE SUL - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

31 30 30 30 121 

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 
6 5 5 5 21 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 31 30 30 30 121 

8 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 8 8 7 7 30 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

16 15 15 15 61 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

61 0 60 0 121 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

31 0 20 0 51 

17 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
25 0 0 0 25 

27 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 

peso mínimo de 120gr 
25 0 0 0 25 
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28 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 
rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor 
branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

8 8 7 7 30 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

16 15 15 15 61 

31 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 100% celulose virgem. Fardo com 
6 bobinas 

16 15 15 15 61 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

122 122 121 121 486 

36 Unidade 
Removedor de ceras, Eterbutílico de monoetilenoelucol. Tensoativo não iônico, 
conjunvantim, alcalizante, veículo e corante. Embalagem de 5litros 

3 3 2 2 10 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

16 15 15 15 61 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

23 23 23 22 91 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

16 15 15 15 61 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

16 15 15 15 61 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

16 15 15 15 61 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

16 15 15 15 61 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

16 15 15 15 61 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 8 7 7 30 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 31 30 30 30 121 

 
 

LOTE 14 - UNIDADE 214 – SESI JOINVILLE SUL (Ministro) - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

38 38 38 38 152 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 31 30 30 30 121 

8 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 2 2 1 1 6 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

16 15 15 15 61 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

61 0 60 0 121 
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15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

10 0 0 0 10 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
15 0 0 0 15 

27 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com 

peso mínimo de 120gr 
21 0 0 0 21 

28 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, embalados em pacote c/ 04 
rolos. Composto de 100% celulose virgem expresso na embalagem, na cor 
branca, folhas duplas, de alta qualidade e alvura 

8 8 7 7 30 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

16 15 15 15 61 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

76 76 76 76 304 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

13 12 12 12 49 

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

6 6 6 6 24 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 
a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

16 15 15 15 61 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 8 7 7 30 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 8 7 7 30 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada 
medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 8 7 7 30 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

16 15 15 15 61 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 16 15 15 15 61 

 
 
 

LOTE 14 - UNIDADE 250 – SESI CLÍNICA JOINVILLE (PERINI) - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 
2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

3 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 2 

8 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 2 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

1 

14 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

5 

15 Unidade 
Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais abrasivo unidas por 
resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

1 
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17 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

8 

19 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 1 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

2 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com gramatura 

não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, 
com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

10 

34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; composto de 98,99% de 
paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

20 

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, 
branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

1 

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na 
cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com Refil 800ml com 
biqueira 

2 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas aproximadas: 63cm de largura e 76cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
1 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 3 

 
 
 
 
 

LOTE 14 - UNIDADE 251 – SESI JOINVILLE LESTE (ESCOLA PAPA) - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / 
Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

16 15 15 15 61 

3 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do processo de lavagem de roupas 
com aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

9 9 9 9 36 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 9 9 9 9 36 

8 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 13 12 12 12 49 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. 5litros 

2 2 1 1 6 

12 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 2 0 0 0 2 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

31 0 30 0 61 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE 
e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

20 0 0 0 20 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

61 0 0 0 61 

19 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 
frasco com 400ml 

5 0 0 0 5 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
5 0 0 0 5 

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 0 0 0 2 
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27 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
61 0 0 0 61 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

13 12 12 12 49 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

107 106 106 106 425 

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr 16 15 15 15 61 

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 14 0 0 0 14 

38 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
2 0 0 0 2 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

24 0 0 0 24 

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

6 6 6 6 24 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 
8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

8 8 7 7 30 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 8 7 7 30 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 8 7 7 30 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

9 9 9 9 36 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 4 4 18 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 16 15 15 15 61 

51 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros 3 3 3 3 12 

54 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não 
tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

2 0 0 0 2 

55 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 3 0 0 0 3 

 
 

LOTE 14 - UNIDADE 260 – SESI JOINVILLE (EJA TUPY) - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

6 6 6 5 23 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 1 1 1 1 3 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 5 5 5 5 20 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

9 8 8 8 33 
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12 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 3 0 0 0 3 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 6 0 0 0 6 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

51 0 0 0 51 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE 
e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

59 0 0 0 59 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

20 0 0 0 20 

18 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

51 0 0 0 51 

22 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 1 0 0 3 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

3 3 3 3 12 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
6 0 0 0 6 

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 

30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

1 0 0 0 1 

27 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
25 0 0 0 25 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

8 8 7 7 30 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

25 25 25 24 99 

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 3 0 0 0 3 

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

3 2 2 2 9 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 
8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

3 3 2 2 10 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 2 2 2 9 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 2 2 2 9 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 0 0 4 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 15 0 0 0 15 

52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

1 0 0 0 1 

53 Unidade 
Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
1 0 0 0 1 
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fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 
na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 
x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

55 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 0 0 1 

56 Unidade Vinagre de álcool 750ml 1 0 0 0 1 

 
 
 

LOTE 14 - UNIDADE 286 – SESI ACADEMIA WHIRPOOL - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 
gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 
30 

 
 

LOTE 5 - UNIDADE 289 – SESI ACADEMIA TUPY - ENTREGAS: Fevereiro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL FEV-22 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

3 

14 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

4 

20 Unidade Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem CFC 1 

 
 
 
 

LOTE 14 - UNIDADE 2025 – SESI JOINVILLE SUL II (ESCOLA) - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / 
Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

11 10 10 10 41 

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 2 2 2 0 6 

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 
6 6 6 6 24 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 10 10 10 10 60 

7 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 6 6 6 6 24 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. 5litros 

5 5 4 4 18 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

61 0 0 0 61 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE 
e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

20 0 0 0 20 

16 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 

24 0 0 0 24 

21 Unidade Limpa alumínio 500ml 9 9 9 9 36 

22 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 15 15 15 15 60 

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 2 2 0 6 

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
20 0 0 0 20 
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27 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
61 0 0 0 61 

30 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, 
embalados em caixa com 6000 folhas 

9 9 9 9 36 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 

produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

16 15 15 15 61 

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 8 0 0 0 8 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 
8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

2 2 2 2 8 

43 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

8 8 7 7 30 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

10 9 9 9 37 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

13 12 12 12 49 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

23 23 23 22 91 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 90cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

15 15 15 15 60 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 16 15 15 15 61 

51 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros 3 3 3 3 12 

54 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não 
tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

24 0 0 0 24 

55 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 5 0 0 0 5 

 
 

LOTE 14 - UNIDADE 65 – SENAI SÃO FRANCISCO DO SUL - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-
22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

4 4 4 12 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 2 2 2 6 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 4 4 4 12 

8 Unidade Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível Intermediário) 5litros 4 4 4 12 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios 
de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

10 10 10 30 

13 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 2 0 0 2 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

30 0 0 30 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

15 0 0 15 

17 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
30 0 0 30 
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22 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 0 0 2 

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco 
plástico opaco contendo 200ml 

12 0 0 12 

27 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

30 0 0 30 

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 
cada 

4 4 4 12 

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

41 40 40 121 

34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

61 0 0 61 

37 Unidade 
Rodo com base de alumínio, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
1 0 0 1 

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

18 0 0 18 

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

4 4 4 12 

43 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

1 0 0 1 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm 
de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

2 0 0 2 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 0 0 2 

50 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 12 12 0 24 

52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

1 0 0 1 

53 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

1 0 0 1 

55 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 6 0 0 6 

 
 

LOTE 15 - UNIDADE 212 – SESI JARAGUÁ DO SUL - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

40 39 39 39 157 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 

1litro 
4 4 4 3 15 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 4 4 4 3 15 

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

750ml 
4 0 0 0 4 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 28 28 27 27 110 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 3 3 3 2 11 
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7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

5 4 4 4 17 

8 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 2 1 0 5 

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

31 30 30 30 121 

10 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 3 0 0 0 3 

11 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 5 0 0 0 5 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia 
e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

7 0 0 0 7 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

94 0 0 0 94 

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE 
e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

67 0 66 0 133 

15 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

88 0 87 0 175 

16 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
7 7 7 7 28 

17 Unidade Limpa alumínio 500ml 5 5 5 5 20 

18 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 4 4 4 3 15 

19 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

5 5 5 4 19 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

26 26 25 25 102 

21 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado 
em frasco plástico opaco contendo 200ml 

12 0 0 0 12 

22 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 0 1 

23 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

7 7 7 6 27 

24 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
20 0 0 0 20 

25 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 

saco plástico contendo 8 rolos cada 

30 30 29 29 118 

26 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

78 78 78 78 312 

27 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

78 0 0 0 78 

28 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 15 0 0 0 15 

29 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 8 0 0 0 8 

30 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
8 0 0 0 8 
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31 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

28 27 27 27 109 

32 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

16 16 15 15 62 

33 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 
8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

19 18 18 18 73 

34 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

6 6 6 5 23 

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 5 5 20 

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

7 7 7 6 27 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

4 4 4 4 16 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

7 7 7 6 27 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

29 28 28 28 113 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 0 0 0 5 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 0 0 0 5 

44 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 28 28 27 27 110 

45 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

2 2 2 2 8 

46 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 
na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 
x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

3 2 0 0 5 

47 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não 
tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

23 0 0 0 23 

48 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 4 0 0 0 4 

49 Unidade Vinagre de álcool 750ml 4 0 0 0 4 

 
 

LOTE 15 - UNIDADE 267 – SESI BIBLIOTECA JARAGUÁ DO SUL (WEG) - ENTREGA: Fevereiro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 2 

13 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

5 
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16 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 2 

48 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 

 
 

LOTE 15 - UNIDADE 2026 – SESI ODONTOLOGIA JARAGUÁ DO SUL (DUAS RODAS) - ENTREGA: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 5 

13 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

5 

16 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 2 

 
 
 

LOTE 15 - UNIDADE 2045 – SESI ODONTOLOGIA GUARAMIRIM (PAUMAR) - ENTREGA: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 2 

13 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

5 

16 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 2 

 
 

LOTE 15 - UNIDADE 2046 – SESI ODONTOLOGIA JARAGUÁ DO SUL (MENEGOTTI) - ENTREGA: Fevereiro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 5 

13 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

5 

16 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 2 

 
 

LOTE 15 - UNIDADE 11 – SENAI JARAGUÁ DO SUL - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

30 29 29 29 117 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 

1litro 
2 2 2 2 8 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 1 1 1 4 

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 
2 1 1 1 5 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 25 25 24 24 98 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 2 2 2 8 

7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

2 2 2 1 7 

8 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 2 2 1 7 

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

20 20 19 19 78 

11 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 6 0 0 0 6 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia 
e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

6 0 0 0 6 
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13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

97 0 0 0 97 

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE 
e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

86 0 0 0 86 

15 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

39 0 0 0 39 

16 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
6 6 5 5 22 

17 Unidade Limpa alumínio 500ml 7 7 7 6 27 

18 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 3 3 3 3 12 

19 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

2 2 2 2 8 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

18 18 17 17 70 

21 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado 
em frasco plástico opaco contendo 200ml 

9 0 0 0 9 

22 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 0 1 

23 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

3 3 3 3 12 

24 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
20 0 0 0 20 

25 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 

saco plástico contendo 8 rolos cada 

39 39 39 39 156 

26 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

59 59 59 58 235 

27 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

78 0 0 0 78 

28 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 12 0 0 0 12 

29 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 7 0 0 0 7 

30 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
4 0 3 0 7 

31 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

20 0 19 0 39 

32 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

6 6 6 6 24 

33 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 
8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

24 24 23 23 94 

34 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

3 3 3 3 12 

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 39cm de largura e 58cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

10 10 10 9 39 
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36 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

10 10 9 9 38 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

3 3 3 3 12 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

20 20 20 19 79 

44 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 20 20 19 19 78 

45 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

3 0 2 0 5 

46 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 
na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 

x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

3 0 2 0 5 

49 Unidade Vinagre de álcool 750ml 5 0 0 0 5 

 
 
 
 
 
 

LOTE 15 - UNIDADE 86 – SENAI JARAGUÁ DO SUL II - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

12 11 11 34 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 2 1 1 4 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 1 0 2 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 4 3 3 10 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 1 1 0 2 

7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 2 1 5 

8 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 1 1 4 

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios 
de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

5 5 4 14 

11 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 0 1 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço 
carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

4 0 0 4 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

12 0 0 12 

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

10 0 0 10 

15 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 
tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

20 0 0 20 
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16 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco 
com 400ml 

5 0 0 5 

17 Unidade Limpa alumínio 500ml 2 0 0 2 

19 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

2 2 0 4 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

5 5 0 10 

22 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 1 

23 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 

delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 2 2 6 

24 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

4 0 0 4 

25 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 
cada 

13 13 13 39 

26 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

25 25 24 74 

27 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

12 0 0 12 

29 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 0 0 2 

31 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

6 0 0 6 

32 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

3 3 2 8 

33 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

7 7 6 20 

34 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

2 2 2 6 

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm 
de largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

3 3 2 8 

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm 
de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

2 1 1 4 

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm 

de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

6 5 5 16 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm 
de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

2 2 2 6 

44 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 7 7 6 20 

45 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

1 1 0 2 
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46 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo 

buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

2 1 1 4 

48 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 0 1 

 
 

LOTE 15 - UNIDADE 2016 – SESI GUARAMIRIM - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

5 5 5 5 20 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 

1litro 
3 3 3 3 12 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 1 1 1 4 

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

750ml 
1 1 1 1 4 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 6 6 5 5 22 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 1 1 1 1 4 

7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

2 2 2 1 7 

8 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 0 1 0 2 

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

10 0 10 0 20 

10 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 2 0 0 0 2 

11 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 3 0 0 0 3 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia 
e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

4 0 0 0 4 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

9 0 0 0 9 

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE 
e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

31 0 0 0 31 

15 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

98 0 0 0 98 

16 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
2 2 2 2 8 

17 Unidade Limpa alumínio 500ml 4 0 0 0 4 

19 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

4 4 4 4 16 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

10 10 10 9 39 

22 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 0 1 

23 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

3 3 3 3 12 
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24 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
10 0 0 0 10 

25 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 
saco plástico contendo 8 rolos cada 

10 10 10 9 39 

26 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

49 49 49 49 196 

27 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

47 0 0 0 47 

29 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 5 0 0 0 5 

31 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

10 10 10 9 39 

32 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

8 8 8 7 31 

33 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 
8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

10 10 10 9 39 

34 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

2 2 2 2 8 

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 6 6 5 23 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 5 5 20 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

5 5 5 5 20 

44 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 10 10 10 9 39 

45 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

2 1 1 1 5 

46 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 
na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 
x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

1 1 1 1 4 

47 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido não 
tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

8 0 0 0 8 

48 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 0 0 0 2 

 
 

LOTE 15 - UNIDADE 48 – SENAI GUARAMIRIM - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

7 6 6 19 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 2 1 1 4 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 1 0 2 

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 6 6 6 18 
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6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 1 1 0 2 

7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 2 1 5 

8 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 1 1 4 

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios 
de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

7 7 6 20 

11 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 0 1 

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço 
carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

4 0 0 4 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

12 0 0 12 

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

10 0 0 10 

15 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 

tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
20 0 0 20 

16 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco 
com 400ml 

5 0 0 5 

17 Unidade Limpa alumínio 500ml 2 0 0 2 

19 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

2 2 1 4 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

4 3 3 10 

22 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 1 

23 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

2 2 2 6 

24 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

6 0 0 6 

25 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 

cada 

13 13 13 39 

26 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 

100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

25 25 24 74 

27 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

12 0 0 12 

29 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 2 0 0 2 

31 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

2 2 2 6 

32 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

3 3 2 8 

33 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

7 7 6 20 
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34 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

2 2 2 6 

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm 
de largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

3 3 2 8 

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm 
de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

2 1 1 4 

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm 
de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

6 5 5 16 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm 

de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

2 2 2 6 

44 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 7 7 6 20 

45 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

1 1 0 2 

46 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

2 1 1 4 

48 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 0 1 

 
 
 
 
 

LOTE 16 - UNIDADE 221 – SESI SÃO BENTO DO SUL - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Maio-22 / Julho-22 / 

Setembro-22 / Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
MAI-
22 

JUL-
22 

SET-
22 

NOV-
22 

TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 
aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

16 16 15 15 15 77 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem 
com 1litro 

3 3 3 3 2 14 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 2 2 2 2 1 9 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 15 14 14 14 14 71 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 2 2 1 1 8 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos 
ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

3 3 2 2 2 12 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 1 1 1 0 4 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de 
louça e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de 
resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado 
em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

14 14 14 14 14 70 

11 Unidade Escova para limpeza de mamadeira / plástico / polipropileno / 25cm 9 0 0 0 0 9 

12 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

4 0 0 0 0 4 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura 
macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 
60g 

6 0 0 0 0 6 
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14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. 
Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com 
abrasivo 

20 20 20 19 19 98 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR 
VERDE e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para 
limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

17 17 16 16 16 82 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
51 0 51 0 51 156 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 400ml 

5 5 5 4 4 23 

18 Unidade Limpa alumínio 500ml 3 3 3 3 0 12 

19 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 

5litros 
2 2 2 1 1 8 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

4 4 3 3 3 17 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

14 14 14 14 14 70 

22 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de 
média viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco contendo 200ml 
6 0 0 0 0 6 

23 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 0 0 1 

24 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

20 0 0 0 0 20 

25 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 

46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 120gr 

20 0 0 0 0 20 

26 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 

10cm de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, 
fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 
20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado 

em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

6 6 5 5 5 27 

28 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 
20cm, produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado 

com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

47 47 47 47 47 235 

29 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete 
de 25g 

47 0 0 0 0 47 

30 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 8 0 0 0 0 8 

31 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 6 0 0 0 0 6 

32 Unidade 

Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 

140cm 
4 0 0 0 0 4 

33 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

21 0 21 0 20 62 

34 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e 
outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

8 8 8 8 7 39 

35 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na 
cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

12 12 11 11 11 57 
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36 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade 
de 800ml, com chave, na cor branca 

4 3 3 3 3 16 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

5 5 4 4 4 22 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

1 1 1 1 0 4 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

5 5 5 4 4 23 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 10Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

2 2 21 1 1 8 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, 
reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

5 5 5 5 4 24 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

7 7 7 7 7 35 

46 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 15 15 15 15 15 75 

47 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos 

2 0 2 0 1 6 

48 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em 
poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. 

Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

2 0 2 0 1 6 

49 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico confeccionada em tecido 
não tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades 

63 0 0 0 0 63 

50 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 

1,20m 
5 0 0 0 0 5 

51 Unidade Vinagre de álcool 750ml 4 0 0 0 0 4 

 
 

LOTE 16 - UNIDADE 228 – SESI SÃO BENTO DO SUL II - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 / 
Novembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
NOV-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

29 29 29 28 115 

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 

1litro 
4 3 3 3 13 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 3 2 2 2 9 

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

750ml 
2 2 2 2 8 

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e 

secagem rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 

5litros 

2 1 1 1 5 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 18 18 18 17 71 
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7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 2 2 1 7 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. 
Embalagem de 5litros 

4 4 4 4 16 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 1 1 1 4 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado 
entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades 
em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável 
com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

18 18 17 17 70 

12 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 4 0 0 0 4 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia 
e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

6 0 0 0 6 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

98 0 0 0 98 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE 
e minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

82 0 0 0 82 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

118 0 0 0 118 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em 

frasco com 400ml 
6 6 6 5 23 

18 Unidade Limpa alumínio 500ml 12 0 0 0 12 

19 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 2 2 1 7 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para 

limpeza azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de 
lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão devidamente identificadas 

5 5 4 4 18 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para 
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de 
papelão devidamente identificadas 

18 18 17 17 70 

22 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado 
em frasco plástico opaco contendo 200ml 

5 0 0 0 5 

23 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 0 1 

24 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. 
Fabricados com fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 
30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

5 5 5 5 20 

25 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 
48cm X 63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, 

com peso mínimo de 120gr 
20 0 0 0 20 

26 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm 
de largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou 

saco plástico contendo 8 rolos cada 

7 7 7 6 27 

27 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, 
embalados em caixa com 6000 folhas 

3 2 2 2 9 

28 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, 
produto absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com 

alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

69 68 68 68 273 

29 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

78 0 0 0 78 

30 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 8 0 0 0 8 

31 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 6 0 0 0 6 
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32 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
4 0 0 0 4 

33 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. 
Composição: ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

31 0 31 0 62 

34 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo biodegradável 

14 14 13 13 54 

35 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido 
cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 
8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

14 14 14 14 56 

36 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

4 4 4 4 16 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 5 5 5 21 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 59cm de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

1 1 1 1 4 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 65cm de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 6 6 5 23 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 80cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 2 2 2 8 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 76cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

6 6 6 5 23 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

20 20 19 19 78 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 94cm de largura e 120cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 1 1 1 5 

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, cor preta, medidas 

aproximadas: 130cm de largura e 150cm de altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

2 1 1 1 5 

46 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 19 19 19 18 75 

47 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos 

2 2 2 1 7 

48 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação 

na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) 
x 25cm (largura) x 12cm (profundidade) 

2 2 2 1 7 

50 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 5 0 0 0 5 

51 Unidade Vinagre de álcool 750ml 4 0 0 0 4 

 
 

LOTE 16 - UNIDADE 19 – SENAI SÃO BENTO DO SUL - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

27 27 27 81 
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2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 3 3 2 8 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 2 1 1 4 

5 Unidade 
Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, perfume floral, auto brilho e secagem 

rápida, 100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. Embalagem com 5litros 
2 1 1 4 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 26 25 25 76 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 3 2 2 7 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

3 2 2 7 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 3 3 2 8 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios 
de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

21 21 21 63 

12 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 3 0 0 3 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço 
carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

6 0 0 6 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

125 0 0 125 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

67 0 0 67 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 

tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
40 0 0 40 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco 
com 400ml 

5 5 5 15 

18 Unidade Limpa alumínio 500ml 15 0 0 15 

19 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 2 0 4 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

3 3 2 8 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

16 16 15 47 

22 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco 
plástico opaco contendo 200ml 

5 0 0 5 

23 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 1 

24 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

3 3 2 8 

25 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 

de 120gr 
39 0 0 39 

26 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 
largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 

100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 
cada 

16 15 15 46 

28 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

79 78 78 235 

29 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

63 0 0 63 

30 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 4 0 0 4 
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31 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 4 0 0 4 

32 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 60cm, 
com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 

3 0 0 3 

33 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

24 0 0 24 

34 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

8 8 8 24 

35 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

26 26 26 78 

36 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

3 3 3 9 

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm 
de largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

11 10 10 31 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm 

de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

3 3 2 8 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm 
de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

13 13 12 38 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm 
de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

4 4 4 12 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

13 13 13 39 

46 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 20 19 19 58 

47 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

3 2 1 5 

48 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

3 2 1 5 

50 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 4 0 0 4 

51 Unidade Vinagre de álcool 750ml 9 0 0 9 

 
 

LOTE 16 - UNIDADE 54 – SENAI SÃO BENTO DO SUL II - ENTREGAS: Fevereiro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo, variação de 
2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

19 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 2 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 2 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 24 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 2 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

2 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 2 
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10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

16 

12 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 2 

13 Pacote 
Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, 
medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 

14 Unidade 
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

10 

15 Unidade 
Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais abrasivo unidas por 
resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

10 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas duplas. 
Pacote com 50 unidades 

9 

17 Unidade Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 8 

18 Unidade Limpa alumínio 500ml 8 

19 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 4 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

4 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

16 

23 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 

24 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com fibras de poliéster e 
viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e delicados com as superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 

50cm 

8 

25 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 70cm, 100% 
algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

16 

26 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 300m de 
comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose virgem, gramatura mínima 
20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

9 

28 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com gramatura 
não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, 
com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

47 

29 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; composto de 98,99% de 
paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

11 

30 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 4 

31 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 4 

32 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 
2 

33 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos graxos, cloreto de 
sódio e água. 

12 

34 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, 
branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 
plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

6 

35 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas nobres e 
emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na 
cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

10 

36 Unidade Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na cor branca 4 

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de largura e 58cm de 
altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
8 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
2 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de largura e 62cm de 

altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
8 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 
4 
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43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de largura e 105cm 
de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, 
com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta densidade. 

12 

46 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 20 

47 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto (semelhante ao ABS). 

Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos 

2 

48 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto (semelhante ao 
ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit 

para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 
12cm (profundidade) 

2 

50 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 

 
 

LOTE 16 - UNIDADE 69 – SENAI RIO NEGRINHO - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

5 4 9 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 1 1 2 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 0 1 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 4 4 8 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 1 0 1 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 0 1 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 1 2 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, provido de tampa fixada sob pressão 

e bico aplicador 

8 7 15 

12 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 1 0 1 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço carbono. Pacote 
com 08 unidades, peso mínimo 60g 

1 0 1 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo aproximadamente 
110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com abrasivo 

10 0 10 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 
26cm 

10 0 10 

16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo 
folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

9 0 9 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
2 0 2 

18 Unidade Limpa alumínio 500ml 2 0 2 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente identificadas 

4 4 8 

25 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo de 120gr 
4 4 8 

26 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos cada 

3 2 5 

28 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, 

com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não 
reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto acondicionado em fardo plástico ou 
Kraft contendo 1000 folhas cada 

12 12 24 

29 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; composto de 
98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

9 0 9 
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33 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

4 0 4 

34 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo biodegradável 

2 0 2 

35 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, espessante, perolizante, corante, perfume e 
água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem plástica com 5litros 

5 5 10 

36 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, com 

chave, na cor branca 
2 2 4 

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

4 4 8 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

1 1 2 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

4 4 8 

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

1 1 2 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

2 2 4 

50 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 1 0 1 

 
 
 
 

LOTE 16 - UNIDADE 41 – SENAI MAFRA - ENTREGAS: Fevereiro-22 / Junho-22 / Setembro-22  

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
FEV-

22 
JUN-

22 
SET-

22 
TOTAL 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de 
roupas, banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

16 16 15 47 

2 Unidade  Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso geral, 46º. Embalagem com 1litro 2 1 1 4 

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 1 1 0 2 

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros 6 5 5 16 

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros 1 1 0 2 

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado inodoro. Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

1 1 1 3 

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros 1 1 0 2 

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto uso, para lavagem de louça e utensílios 
de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. 
Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido. Embalado em frasco plástico flexível e inquebrável com capacidade de 500ml, 
provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicador 

7 6 6 19 

12 Unidade Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, COM suporte 2 0 0 2 

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75mm. Composição: lã de aço 
carbono. Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

2 0 0 2 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 
aproximadamente 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo 

19 0 0 19 

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de fibras sintéticas NA COR VERDE e 
minerais abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

19 0 0 19 
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16 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 
tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

20 0 0 20 

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume lavanda. Acondicionado em frasco 

com 400ml 
6 0 0 6 

18 Unidade Limpa alumínio 500ml 6 0 0 6 

19 Unidade Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 2 2 0 4 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

2 2 1 4 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem com 500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados fogões e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. Sem a presença de 
amônia na composição. Acondicionadas em embalagens de papelão devidamente 
identificadas 

7 7 6 20 

22 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, perfume suave, líquido de média 
viscosidade, de secagem rápida e de odor floral, com bico dosador. Embalado em frasco 
plástico opaco contendo 200ml 

5 0 0 5 

23 Unidade Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 60cm 1 0 0 1 

24 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes domésticos e institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são extremamente resistentes e 

delicados com as superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

3 3 2 8 

25 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, medindo aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, super-resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

16 0 0 16 

26 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, gofrado, em rolo medindo 10cm de 

largura x 300m de comprimento, produto absorvente, fabricado com fibras naturais, 
100% celulose virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em caixa de papelão ou saco plástico contendo 8 rolos 
cada 

6 6 5 17 

28 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 1000 folhas cada 

24 24 23 71 

29 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância lavanda, em consistência sólida; 
composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

19 0 0 19 

30 Pacote Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 unidades 4 0 0 4 

31 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml 4 0 0 4 

32 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base medindo aproximadamente 60cm, 

com cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
2 0 0 2 

33 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, embalagem INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e água. 

12 0 0 12 

34 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador óptico, essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

3 3 2 8 

35 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido graxo de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, corante, perfume e água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor 
branca perolizada. Fragrância: Neutro. Acondicionado em embalagem plástica com 

5litros 

12 12 12 36 

36 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com reservatório, capacidade de 800ml, 
com chave, na cor branca 

2 2 2 6 

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, cor preta, medidas aproximadas: 39cm 
de largura e 58cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

3 3 2 8 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, cor preta, medidas aproximadas: 45cm 
de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

2 1 1 4 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, cor preta, medidas aproximadas: 59cm 
de largura e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

6 5 5 16 
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40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, cor preta, medidas aproximadas: 65cm 
de largura e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

2 2 2 6 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, cor preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com variação máxima de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de alta densidade. 

8 8 8 24 

46 Unidade Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, embalagem com 300ml 14 13 13 40 

47 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e 
parafusos 

1 1 0 2 

48 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. Possuir fechadura e 

acompanhar chave em plástico ABS, bem como um kit para fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

1 1 0 2 

50 Unidade Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido de aproximadamente 1,20m 2 0 0 2 
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ANEXO V – MODELO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE ARMAZENAGEM 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1933/2021/SESI/SENAI/SC 

 

LOTE 1 - ALTO URUGUAI 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
Tamanho da 

embalagem (Caixa 

/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 
INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 
unidades – 60cm 

(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 
35cm (altura) 

11Kg 

2x1 (metros) 

com 25 

caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso 

geral, 46º. Embalagem com 1litro 
   

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do 
processo de lavagem de roupas com aspecto 

físico líquido viscoso concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem plástica com 

2litros 

   

5 Unidade Cloro líquido 5litros    

6 Unidade Desentupidor Líquido 1litro    

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

9 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível 
Intermediário) 5litros 

   

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 

inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 

de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 

   

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 

plástico flexível e inquebrável com capacidade de 
500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 

bico aplicador 

   

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. 5litros 

   

14 Unidade 
Escova para limpeza de mamadeira / plástico / 
polipropileno / 25cm 

   

15 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 
   

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 

aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 
formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 

espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com Abrasivo 

   

18 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de 

solda 
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19 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 

fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

20 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

21 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

22 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / 

Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 
   

23 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

   

24 Unidade 
Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem 

CFC 
   

25 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 
unidades 

   

26 Unidade Limpa alumínio 500ml    

27 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 

e acrílicos. Embalagem 5litros 
   

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 
com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

29 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 
com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

30 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal 

para limpeza de pisos, paredes, inox entre outros 
utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

   

31 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, 

perfume suave, líquido de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 500ml 

   

32 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 

60cm 
   

33 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, 
absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

   

34 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 
domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 

de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 
a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

35 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, 

embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 
100% celulose virgem expresso na embalagem, 

na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e 
alvura 

   

36 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 

gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, e com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

   

37 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 

100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 
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38 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 

tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 

gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

39 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 
unidades 

   

40 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

41 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 

embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

   

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

43 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 

saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: 

lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

   

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 
saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 
lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com Refil 800ml com 

biqueira 

   

45 Unidade 

Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 

cor branca 

   

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade 

   

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade 

   

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade 

   

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade 

   

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 
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máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 
largura e 120cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade 

   

52 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 20 litros, cor branca, com símbolo 

de risco infectante. Constituído de polietileno de 
alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 45cm de largura 
e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm 

para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg 

   

53 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 50 litros, cor branca, com símbolo 
de risco infectante. Constituído de polietileno de 

alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 63cm de largura 

e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm 
para cada medida. Carga mínima suportada de 

15Kg. 

   

54 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 
capacidade de 100 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 75cm 
de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 30Kg. 

   

55 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

   

56 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros    

57 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 

300m. em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos 

   

58 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 

2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 
12cm (profundidade) 

   

59 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida 

aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 
com fragrância e agentes bactericida injetados na 

própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e 
deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 

com 12 unidades 

   

60 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico 
confeccionada em tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 unidades 

   

61 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 
de aproximadamente 1,20m 

   

62 Unidade Vinagre de álcool 5litros    

 

 

LOTE 2 – CENTRO OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Tamanho da 

embalagem (Caixa 
/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 
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1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 

INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 

unidades – 60cm 

(largura) x 40cm 
(comprimento)  x 

35cm (altura) 

11Kg 

2x1 (metros) 

com 25 
caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 
de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso 
geral, 46º. Embalagem com 1litro 

   

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do 

processo de lavagem de roupas com aspecto 

físico líquido viscoso concentrado, perfumado. 
Acondicionado em embalagem plástica com 

2litros 

   

5 Unidade Cloro líquido 5litros    

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

8 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível 

Intermediário) 5litros 
   

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 
inodoro. Indicado para higienização industrial, 

comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 

de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

   

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 
PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 
bico aplicador 

   

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

   

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 
   

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 

aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 
formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 

espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com Abrasivo 

   

16 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de 

solda 
   

17 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 

fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

18 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

19 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

20 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / 

Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 
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21 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

   

22 Unidade Limpa alumínio 500ml    

23 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 
e acrílicos. Embalagem 5litros 

   

24 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 
plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

   

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 
plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

   

26 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal 

para limpeza de pisos, paredes, inox entre outros 
utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

   

27 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% algodão, 

absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
   

28 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 

domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 
gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto absorvente, 
fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

   

30 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 
100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 

   

31 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 

tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 
gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 
expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

32 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 

unidades 
   

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

34 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 

embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

   

35 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

36 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 
saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 

lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido 
viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
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Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

37 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 

cor branca 

   

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade 

   

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade 

   

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 
largura e 120cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

44 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 
capacidade de 20 litros, cor branca, com símbolo 

de risco infectante. Constituído de polietileno de 
alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 45cm de largura 
e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm 

para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg. 

   

45 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 50 litros, cor branca, com símbolo 
de risco infectante. Constituído de polietileno de 

alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 63cm de largura 

e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm 
para cada medida. Carga mínima suportada de 

15Kg. 

   

46 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 100 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 75cm 

de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 30Kg. 
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47 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 

embalagem com 250ml 
   

48 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros    

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 

300m. em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos 

   

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 
2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 

12cm (profundidade) 

   

51 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida 

aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 

com fragrância e agentes bactericida injetados na 

própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e 
deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 

com 12 unidades 

   

52 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 
de aproximadamente 1,20m 

   

53 Unidade Vinagre de álcool 5litros    

 

 

LOTE 3 – CENTRO NORTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
Tamanho da 

embalagem (Caixa 

/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 
INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 
unidades – 60cm 

(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 
35cm (altura) 

11Kg 

2x1 (metros) 

com 25 

caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação: 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 1litro 

   

3 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso 
geral, 46º. Embalagem com 1litro 

   

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do 

processo de lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem plástica com 

2litros 

   

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, 

perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 

Embalagem com 5litros 

   

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 

inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 

de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 

   

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
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remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 

plástico flexível e inquebrável com capacidade de 
500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 

bico aplicador 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 
PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. 5litros 

   

12 Unidade 
Escova para limpeza de mamadeira / plástico / 

polipropileno / 25cm 
   

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 
sintéticas, COM suporte 

   

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 

aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 

formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 
espuma de poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

   

16 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 
fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 

para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

17 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 

   

18 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 

   

19 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / 

Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 
   

20 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

   

21 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 
lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 

   

22 Unidade 
Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem 

CFC 
   

23 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 
unidades 

   

24 Unidade Limpa alumínio 500ml    

25 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 

e acrílicos. Embalagem 5litros 
   

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 
com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

28 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal 
para limpeza de pisos, paredes, inox entre outros 

utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

   

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, 
perfume suave, líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, com bico 
dosador. Embalado em frasco plástico opaco 

contendo 500ml 
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30 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 

60cm 
   

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, 
absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

   

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 
domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 

de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 
a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 

medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 

super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso na embalagem, 

na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e 
alvura 

   

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 

gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

   

36 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 

100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 
   

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 
tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 

gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

38 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância 

lavanda, em consistência sólida; composto de 
98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

   

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável 

de aproximadamente 140cm 

   

41 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base 
medindo aproximadamente 60cm, com cabo 

rosqueável de aproximadamente 140cm 

   

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 
embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

   

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 
benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 
saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 
lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

   

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 

saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: 

lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
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perolizante, corante, perfume e água, líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com Refil 800ml com 

biqueira 

46 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 

cor branca 

   

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

54 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

55 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 

largura e 120cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

56 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 130cm de 

largura e 150cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
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mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

57 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 30 litros, cor branca, com símbolo 

de risco infectante. Constituído de polietileno de 
alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 59cm de largura 

e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm 

para cada medida. Carga mínima suportada de 

9Kg. 

   

58 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 50 litros, cor branca, com símbolo 
de risco infectante. Constituído de polietileno de 

alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 63cm de largura 

e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm 
para cada medida. Carga mínima suportada de 

15Kg. 

   

59 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

   

60 Unidade 

Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / 

limpador de contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

   

61 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 

300m. em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos 

   

62 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 

2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 
12cm (profundidade) 

   

63 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida 

aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 
com fragrância e agentes bactericida injetados na 

própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e 

deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 
com 12 unidades 

   

64 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 unidades 

   

65 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 

de aproximadamente 1,20m 
   

66 Unidade Vinagre de álcool 750ml    

 

 

LOTE 4 - ALTO VALE DO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Tamanho da 

embalagem (Caixa 
/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 

INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 

unidades – 60cm 
(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 
35cm (altura) 

11Kg 
2x1 (metros) 

com 25 

caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

3 Unidade 
Detergente desengordurante neutro, concentrado 
inodoro. Indicado para higienização industrial, 

comercial e doméstica. Remove sujidades 
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orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 

de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

4 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

5 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 
PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 
bico aplicador 

   

6 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

   

7 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 
   

8 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 

aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 
formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 

espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com Abrasivo 

   

10 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de 

solda 
   

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 

fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

12 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

13 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / 

Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 
   

14 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

   

15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 

lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 
   

16 Unidade Limpa alumínio 500ml    

17 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 

e acrílicos. Embalagem 5litros 
   

18 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

19 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 

60cm 
   

20 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, 
absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

   

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 
domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 

de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 
a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

22 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 

medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
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70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 

super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

23 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso na embalagem, 

na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e 
alvura 

   

24 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 

gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

   

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 

tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 
gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

26 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 
unidades 

   

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

28 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável 

de aproximadamente 140cm 

   

29 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 
benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

30 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 
saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 
lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

   

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

34 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   



 

 

 

 
173 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 

largura e 120cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

37 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 30 litros, cor branca, com símbolo 

de risco infectante. Constituído de polietileno de 
alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 59cm de largura 

e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm 

para cada medida. Carga mínima suportada de 

9Kg. 

   

38 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros    

39 Unidade 

Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / 

limpador de contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

   

40 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 

300m. em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos 

   

41 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 

2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 
12cm (profundidade) 

   

42 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 unidades 

   

43 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 

de aproximadamente 1,20m 
   

44 Unidade Vinagre de álcool 750ml    

 
 

LOTE 5 - FOZ DO RIO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Tamanho da 

embalagem (Caixa 
/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 

INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 

unidades – 60cm 
(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 

35cm (altura) 

11Kg 
2x1 (metros) 

com 25 

caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml    

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro    

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

6 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático 

Neutro (diluição 03ml:01litro água) 1litro 
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7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 

inodoro. Indicado para higienização industrial, 

comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 

de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 

   

8 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

   

9 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 

aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

10 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 

formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 
espuma de poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

   

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 
fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

12 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

13 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

14 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 
duplas. Pacote com 50 unidades 

   

15 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 

lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 
   

16 Unidade 
Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem 
CFC 

   

17 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 

e acrílicos. Embalagem 5litros 
   

18 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, 

perfume suave, líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, com bico 
dosador. Embalado em frasco plástico opaco 

contendo 500ml 

   

19 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 

60cm 
   

20 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% algodão, 

absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
   

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 

domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

22 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 

medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 
super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

23 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 

gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

   

24 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha 

dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, embalados em 
caixa com 6000 folhas 

   



 

 

 

 
175 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 

tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 

gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

26 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância 
lavanda, em consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

   

27 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

28 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

29 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 
saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 

lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido 
viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

   

30 Unidade 

Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 
cor branca 

   

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 130cm de 
largura e 150cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

34 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 
capacidade de 20 litros, cor branca, com símbolo 

de risco infectante. Constituído de polietileno de 
alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 45cm de largura 
e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm 

para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg. 

   

35 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 30 litros, cor branca, com símbolo 
de risco infectante. Constituído de polietileno de 

alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 59cm de largura 

e 62cm de altura, com variação máxima de 1cm 

para cada medida. Carga mínima suportada de 

9Kg. 

   

36 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 50 litros, cor branca, com símbolo 
de risco infectante. Constituído de polietileno de 

alta densidade, com resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com no mínimo 6 
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micras. Medidas aproximadas: 63cm de largura 

e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm 

para cada medida. Carga mínima suportada de 

15Kg. 

37 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 100 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 75cm 

de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 30Kg. 

   

38 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

   

39 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida 

aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 
com fragrância e agentes bactericida injetados na 

própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e 

deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 
com 12 unidades 

   

40 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 unidades 

   

41 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 

de aproximadamente 1,20m 
   

 

 

LOTE 6 - SERRA CATARINENSE 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
Tamanho da 

embalagem (Caixa 

/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 
INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 
unidades – 60cm 

(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 
35cm (altura) 

11Kg 

2x1 (metros) 

com 25 

caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso 

geral, 46º. Embalagem com 1litro 
   

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do 

processo de lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem plástica com 

2litros 

   

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, 

perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 

Embalagem com 750ml 

   

6 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, 
perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 

Embalagem com 750ml 

   

7 Unidade Cloro líquido 5litros    

8 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 1litro    

9 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

10 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro    

11 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

12 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 

inodoro. Indicado para higienização industrial, 
comercial e doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 

de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 
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13 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

14 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 
PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 
bico aplicador 

   

15 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

   

16 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 
   

17 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 

aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 
formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 

espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com Abrasivo 

   

19 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de 

solda 
   

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 

fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

21 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

22 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 
duplas. Pacote com 50 unidades 

   

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 

lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 
   

24 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 

unidades 
   

25 Unidade Limpa alumínio 500ml    

26 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 

e acrílicos. Embalagem 5litros 
   

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

29 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal 

para limpeza de pisos, paredes, inox entre outros 

utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

   

30 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, 

perfume suave, líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, com bico 
dosador. Embalado em frasco plástico opaco 

contendo 500ml 

   

31 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 

60cm 
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32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 

domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 

de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

33 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 
medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 

super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, 

embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso na embalagem, 
na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e 

alvura 

   

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 
gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

   

36 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 
100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 

   

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 

tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 
gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

38 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância 
lavanda, em consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

   

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas 
borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável 

de aproximadamente 140cm 

   

41 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 

embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

   

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

43 Unidade Sabão para máquina de lavar louças / Pó / 1Kg    

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 

saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 
lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

   

45 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 

cor branca 

   

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

47 Pacote 
Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
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largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 
largura e 120cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

54 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 

embalagem com 250ml 
   

55 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 
2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 

12cm (profundidade) 

   

56 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico 
confeccionada em tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 unidades 

   

57 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 
de aproximadamente 1,20m 

   

58 Unidade Vinagre de álcool 750ml    

 

 

LOTE 7 - VALE DO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Tamanho da 

embalagem (Caixa 
/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 

INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 

unidades – 60cm 
(largura) x 40cm 

11Kg 

2x1 (metros) 

com 25 
caixas 
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(comprimento)  x 

35cm (altura) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 
de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade  Spray virucida e bactericida multiuso 500ml    

3 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, 

perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 

Embalagem com 5litros 

   

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro    

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

7 Unidade 
Detergente de instrumentos multienzimático 

Neutro (diluição 03ml:01litro água) 1litro 
   

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 
inodoro. Indicado para higienização industrial, 

comercial e doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 
de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

   

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 

bico aplicador 

   

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 
PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

   

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 

aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 

formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 
espuma de poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

   

14 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 
overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 

   

15 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / 

Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 
   

16 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 
duplas. Pacote com 50 unidades 

   

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 

lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 
   

18 Unidade 
Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem 

CFC 
   

19 Unidade Limpa estofados líquido 300ml    

20 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 

e acrílicos. Embalagem 5litros 
   

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. 
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Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 
com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

23 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal 
para limpeza de pisos, paredes, inox entre outros 

utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

   

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, 
perfume suave, líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 500ml 

   

25 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% algodão, 

absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
   

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 

domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

27 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso na embalagem, 
na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e 

alvura 

   

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 
gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

   

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 
tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 

gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 
expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

30 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr    

31 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr    

32 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância 
lavanda, em consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

   

33 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

34 Unidade 

Removedor de ceras, Eterbutílico de 
monoetilenoelucol. Tensoativo não iônico, 

conjunvantim, alcalizante, veículo e corante. 

Embalagem de 5litros 

   

35 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 

embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

   

36 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 

saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 
lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
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graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

38 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 
saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 
lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com Refil 800ml com 

biqueira 

   

39 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 

cor branca 

   

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 

largura e 120cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 130cm de 
largura e 150cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

47 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 
capacidade de 20 litros, cor branca, com símbolo 

de risco infectante. Constituído de polietileno de 

alta densidade, com resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 45cm de largura 
e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm 

   



 

 

 

 
183 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg. 

48 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 
capacidade de 100 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 75cm 
de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 30Kg. 

   

49 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 

embalagem com 250ml 
   

50 Unidade 
Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / 
limpador de contatos, mecanismos e circuitos 

elétricos. Não deve conter CFC 

   

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 
300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos 

   

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 
2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 

12cm (profundidade) 

   

53 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida 

aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 

com fragrância e agentes bactericida injetados na 

própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e 
deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 

com 12 unidades 

   

 
 

LOTE 8 - VALE DO ITAJAÍ MIRIM 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Tamanho da 

embalagem 
(Caixa / Pacote / 

Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 
70% INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 
unidades – 60cm 

(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 
35cm (altura) 

11Kg 

2x1 

(metros) 
com 25 

caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

aplicação lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso 

geral, 46º. Embalagem com 1litro 
   

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do 
processo de lavagem de roupas com aspecto 

físico líquido viscoso concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem plástica com 

2litros 

   

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, 

perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 

Embalagem com 750ml 

   

6 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, 
perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 

Embalagem com 5litros 

   

7 Unidade Cloro líquido 5litros    

8 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    
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9 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

10 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível 
Intermediário) 5litros 

   

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos gordurosos e 
sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado 

em frasco plástico flexível e inquebrável com 
capacidade de 500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

   

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 

e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e 

sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

   

14 Unidade 
Escova para limpeza de mamadeira / plástico / 
polipropileno / 25cm 

   

15 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e 

cerdas sintéticas, COM suporte 
   

16 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e 

cerdas sintéticas, SEM suporte 
   

17 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 
aplicação limpeza geral, textura macia e isenta 

de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 
Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 

formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com 
bactericida, fibra sintética com Abrasivo 

   

19 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro 

de solda 
   

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 
fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 

usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm 
x 26cm 

   

21 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, 

costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
   

22 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, 

costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
   

23 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, 

medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 
tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 

   

24 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, 

perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
   

25 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 

unidades 
   

26 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de 

vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 
   

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 
com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, 

riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em embalagens 

de papelão devidamente identificadas 

   

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 
com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, 

riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 
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composição. Acondicionadas em embalagens 

de papelão devidamente identificadas 

29 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo longo de 
madeira 60cm 

   

30 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% algodão, 

absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
   

31 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 

domésticos e institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não soltam fiapos 

e são extremamente resistentes e delicados 

com as superfícies. Absorvem eficientemente 
gorduras e sujidades - 100% biodegradáveis. 

Rolo com 28cm a 30cm x 300m - Picotado a 
cada 50cm 

   

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 

medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 

super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

33 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 
gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

   

34 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha 

dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, embalados em 
caixa com 6000 folhas 

   

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 

dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, 

fabricado com fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft 
contendo 1000 folhas cada 

   

36 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr    

37 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 

unidades 
   

38 Pacote/Caixa 
Propé/sapatilha descartável branca TNT / 
Pacote ou caixa com 100 unidades 

   

39 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável 

de aproximadamente 140cm 

   

41 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 
benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 

aniônico, enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras substâncias 
permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 

plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

   

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 

saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido 
viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

   

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 
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44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

   

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

   

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

   

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

   

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

   

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 
litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm 

de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, 

com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 

litros, cor preta, medidas aproximadas: 90cm 
de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, 
com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 
litros, cor preta, medidas aproximadas: 94cm 

de largura e 120cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, 

com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

52 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 100 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 30Kg. 

   

53 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

   

54 Unidade 

Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / 

limpador de contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

   

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 

300m. em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante 

Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 

   



 

 

 

 
187 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

em plástico ABS, bem como um kit para fixação 

na parede contendo buchas e parafusos 

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para 
papel 2 ou 3 dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico ABS, bem como 

um kit para fixação na parede contendo buchas 
e parafusos. Medidas Aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

   

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida 

aproximada de 185mm x 160mm: 

aromatizadas com fragrância e agentes 
bactericida injetados na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente 

um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

   

58 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 unidades 

   

59 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo 

revestido de aproximadamente 1,20m 
   

60 Unidade Vinagre de álcool 750ml    

 
 

LOTE 9 - EXTREMO OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Tamanho da 

embalagem (Caixa 

/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 

INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 

unidades – 60cm 

(largura) x 40cm 
(comprimento)  x 

35cm (altura) 

11Kg 

2x1 (metros) 

com 25 
caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 
de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

3 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

4 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

5 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 

inodoro. Indicado para higienização industrial, 

comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 

de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 

   

6 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

   

7 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 
   

8 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 

sintéticas, SEM suporte 
   

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 
formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 

espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com Abrasivo 

   

10 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 

fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 
Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 

para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

11 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 
overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
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12 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 

lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 
   

13 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 
e acrílicos. Embalagem 5litros 

   

14 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% algodão, 

absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
   

15 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 

domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

16 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 
medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 
super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

17 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, 

embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 
100% celulose virgem expresso na embalagem, 

na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e 

alvura 

   

18 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 

gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto absorvente, 
fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

   

19 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 
tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 

gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

20 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr    

21 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

22 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 

embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 
   

23 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

24 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 

saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: 

lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido 
viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

   

25 Unidade 

Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 

cor branca 
   

26 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

27 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
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suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

28 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

29 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

30 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

32 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 20 litros, cor branca, com símbolo 
de risco infectante. Constituído de polietileno de 

alta densidade, com resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 45cm de largura 

e 65cm de altura, com variação máxima de 1cm 

para cada medida. Carga mínima suportada de 

4Kg. 

   

33 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 100 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas aproximadas: 75cm 

de largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 30Kg. 

   

34 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

   

35 Unidade 

Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / 

limpador de contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

   

36 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 

300m. em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos 

   

37 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 
2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 
12cm (profundidade) 

   

38 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida 

aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 
com fragrância e agentes bactericida injetados na 

própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e 
deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 

com 12 unidades 
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39 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 

de aproximadamente 1,20m 
   

 
 

LOTE 10 - OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Tamanho da 

embalagem 

(Caixa / Pacote / 
Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 
70% INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 

unidades – 60cm 
(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 
35cm (altura) 

11Kg 

2x1 

(metros) 
com 25 

caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, 

aplicação lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras, pias. Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso 

geral, 46º. Embalagem com 1litro 
   

3 Unidade  Alvejante sem cloro 2litros    

4 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

5 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do 

processo de lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem plástica com 

2litros 

   

6 Unidade Cloro líquido 5litros    

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro    

9 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível 
Intermediário) 5litros 

   

10 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, 

concentrado inodoro. Indicado para 
higienização industrial, comercial e doméstica. 

Remove sujidades orgânicas e inorgânicas. 

Excelente neutralizador de removedores ácidos 
ou alcalinos. Embalagem de 5litros 

   

11 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos gordurosos e 
sujidades em geral e enxágue rápido. Embalado 

em frasco plástico flexível e inquebrável com 

capacidade de 500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

   

13 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa 
e cozinha, composto por matéria ativa 

detergente, PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos gordurosos e 

sujidades em geral e enxágue rápido. 5litros 

   

14 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e 
cerdas sintéticas, COM suporte 

   

15 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e 

cerdas sintéticas, SEM suporte 
   

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 
aplicação limpeza geral, textura macia e isenta 

de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 
formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. 

Composição: espuma de poliuretano com 
bactericida, fibra sintética com Abrasivo 
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18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 

fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, 
usada para limpeza em geral. Dimensão: 10cm 

x 26cm 

   

19 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, 
costura overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se variação de até 5cm 
   

20 Unidade 
Flanela para limpeza geral 100% algodão, 
costura overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se variação de até 5cm 
   

21 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, 

medidas aproximadas 23x23cm, cor branca, 

tipo folhas duplas. Pacote com 50 unidades 
   

22 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, 
perfume lavanda. Acondicionado em frasco com 

400ml 
   

23 Unidade Limpa estofados líquido 300ml    

24 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de 
vidros e acrílicos. Embalagem 5litros 

   

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 
plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, 

fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, 
riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em embalagens 
de papelão devidamente identificadas 

   

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 
plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, 

fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos, 
riscos de lápis. Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em embalagens 

de papelão devidamente identificadas 

   

27 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador 

universal para limpeza de pisos, paredes, inox 

entre outros utensílios. Diluição 1:300. 
Embalagem de 5litros 

   

28 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, 

perfume suave, líquido de média viscosidade, 
de secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 500ml 

   

29 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% algodão, 

absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
   

30 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 

medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 

super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

31 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 

30m, embalados em pacote c/ 04 rolos. 

Composto de 100% celulose virgem expresso 

na embalagem, na cor branca, folhas duplas, de 
alta qualidade e alvura 

   

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 

gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

   

33 Pacote 

Papel toalha bobina largura 20cmx200m 
Branco 100% celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

   

34 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 

dobras, tamanho 20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não inferior a 24, 

fabricado com fibras naturais virgens, 100% 

celulose (não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, produto 
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acondicionado em fardo plástico ou Kraft 

contendo 1000 folhas cada 

35 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr    

36 Pacote/Caixa 
Propé/sapatilha descartável branca TNT / 

Pacote ou caixa com 100 unidades 
   

37 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

38 Unidade 

Rodo plástico, com duas borrachas, com a 

base medindo aproximadamente 60cm, com 

cabo rosqueável de aproximadamente 140cm 
   

39 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 

embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 
   

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 

aniônico, enzimas, branqueador óptico, 
essência, pigmentos e outras substâncias 

permitidas, acondicionados em caixa ou pacote 

plástico com 1kg, contendo tensoativo 
biodegradável 

   

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 

saboneteiras dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, líquido 
viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

   

42 Unidade 

Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 800ml, com chave, 
na cor branca 

   

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 3Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

   

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

   

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 6Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

   

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

   

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 10Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

   

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 12Kg, reforçado, com no 
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mínimo 6 micras, confeccionado em polietileno 

de alta densidade. 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 
litros, cor preta, medidas aproximadas: 75cm 

de largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, 

com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 

litros, cor preta, medidas aproximadas: 94cm 
de largura e 120cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, 
com no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 
litros, cor preta, medidas aproximadas: 130cm 

de largura e 150cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, 

com no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

52 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 

embalagem com 250ml 
   

53 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 
300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante 
Branco. Possuir fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um kit para fixação 

na parede contendo buchas e parafusos 

   

54 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida 

aproximada de 185mm x 160mm: 

aromatizadas com fragrância e agentes 
bactericida injetados na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e deixa no ambiente 
um aroma agradável. Caixa com 12 unidades 

   

55 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 unidades 

   

56 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo 

revestido de aproximadamente 1,20m 
   

 
 

LOTE 11 - SUDESTE / SEDE 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Tamanho da 

embalagem (Caixa 
/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 

INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 

unidades – 60cm 
(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 

35cm (altura) 

11Kg 
2x1 (metros) 

com 25 

caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 
de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação: 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 1litro 

   

3 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso 
geral, 46º. Embalagem com 1litro 

   

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, 

perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 
Embalagem com 5litros 

   

5 Unidade Cloro líquido 5litros    

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 1litro    
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8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 
inodoro. Indicado para higienização industrial, 

comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 

de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

   

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 
PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 
bico aplicador 

   

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

   

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 
   

14 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 

sintéticas, SEM suporte 
   

15 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 
aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 
Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 

formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 

espuma de poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

   

17 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de ponta de ferro de 

solda 
   

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 
fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 

para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

19 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
   

20 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
   

21 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / 

Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 
   

22 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 
   

23 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 
lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 

   

24 Unidade Limpa alumínio 500ml    

25 Unidade Limpa estofados líquido 300ml    

26 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 

e acrílicos. Embalagem 5litros 
   

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 
com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

   

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 
plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
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poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, 

perfume suave, líquido de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 500ml 

   

30 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 

60cm 
   

31 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, 
absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
   

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 
medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 
super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

33 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, 

embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 
100% celulose virgem expresso na embalagem, 

na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e 

alvura 

   

34 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 

gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto absorvente, 
fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

   

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 
tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 

gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

36 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr    

37 Unidade Pastilha de cloro em tablete de 200gr    

38 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância 

lavanda, em consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 
   

39 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 

unidades 
   

40 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

41 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável 

de aproximadamente 140cm 

   

42 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 
embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 
   

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 
benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

44 Unidade Sabão para máquina de lavar louças / Pó / 1Kg    

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 
saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 
lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, Líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 
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46 Unidade 

Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 

cor branca 
   

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 
largura e 120cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

54 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

   

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 

300m. em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos 

   

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 
2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 
12cm (profundidade) 

   

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, medida 

aproximada de 185mm x 160mm: aromatizadas 
com fragrância e agentes bactericida injetados na 

própria tela, a qual neutraliza o cheiro da urina e 
deixa no ambiente um aroma agradável. Caixa 

com 12 unidades 
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58 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 

de aproximadamente 1,20m 
   

 
 

LOTE 12 - LITORAL SUL 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Tamanho da 

embalagem (Caixa 

/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 

INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 

unidades – 60cm 

(largura) x 40cm 
(comprimento)  x 

35cm (altura) 

11Kg 

2x1 (metros) 

com 25 
caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 
de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso 
geral, 46º. Embalagem com 1litro 

   

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, 

perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 
Embalagem com 750ml 

   

5 Unidade Cloro líquido 5litros    

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 

inodoro. Indicado para higienização industrial, 

comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 

de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

   

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 
PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 

plástico flexível e inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 
bico aplicador 

   

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. 5litros 

   

11 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 
sintéticas, COM suporte 

   

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 

aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 

formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 
espuma de poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

   

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 
fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 

para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

15 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
   

16 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 5cm 
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17 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm comprimento / 

Diâmetro: mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 
   

18 Pacote 
Guardanapo de papel, material celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 
   

19 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 
lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 

   

20 Unidade Limpa estofados líquido 300ml    

21 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 

e acrílicos. Embalagem 5litros 
   

22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 
com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 
com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

24 Unidade 
Limpador multiuso concentrado - flotador universal 
para limpeza de pisos, paredes, inox entre outros 

utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 
   

25 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 

60cm 
   

26 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% algodão, 

absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
   

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 

domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 
medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 

super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

29 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, 

embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso na embalagem, 
na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e 

alvura 

   

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 
gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto absorvente, 
fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

   

31 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 
100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 

   

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 

tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 
gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 
expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr    

34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância 
lavanda, em consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 
   

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    
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36 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável 
de aproximadamente 140cm 

   

37 Unidade 

Rodo plástico, com duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 60cm, com cabo 
rosqueável de aproximadamente 140cm 

   

38 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 

embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

   

39 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

40 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 
saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 

lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, Líquido 
viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

   

41 Unidade 

Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 
cor branca 

   

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, com variação 
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máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

49 Pacote 

Saco plástico para coleta de material biológico, 

capacidade de 50 litros, cor branca, com símbolo 
de risco infectante. Constituído de polietileno de 

alta densidade, com resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 63cm de largura 

e 80cm de altura, com variação máxima de 1cm 
para cada medida. Carga mínima suportada de 

15Kg. 

   

50 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

   

51 Unidade 

Spray limpeza de contatos elétricos 300ml / 

limpador de contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

   

52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 

300m. em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos 

   

53 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 

2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 
12cm (profundidade) 

   

54 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 unidades 

   

55 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 

de aproximadamente 1,20m 
   

56 Unidade Vinagre de álcool 5litros    

 
 

LOTE 13 - SUL 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Tamanho da 

embalagem (Caixa 
/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 

INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 

unidades – 60cm 
(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 

35cm (altura) 

11Kg 
2x1 (metros) 

com 25 

caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 
de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 1litro 

   

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

4 Unidade 

Amaciante de roupas usado como finalizador do 

processo de lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem plástica com 

2litros 

   

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, 

perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 

Embalagem com 5litros 

   

6 Unidade Cloro líquido 5litros    

7 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    
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8 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

9 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 
inodoro. Indicado para higienização industrial, 

comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 

de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

   

10 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 
PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 
bico aplicador 

   

12 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 
cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 5litros 

   

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 

aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 

formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 
espuma de poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

   

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 
fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

16 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

17 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

18 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 

lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 
   

19 Unidade 
Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem 
CFC 

   

20 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla branco / 100 

unidades 
   

21 Unidade Limpa estofados líquido 300ml    

22 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 
e acrílicos. Embalagem 5litros 

   

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 
plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

   

24 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - flotador universal 

para limpeza de pisos, paredes, inox entre outros 
utensílios. Diluição 1:300. Embalagem de 5litros 

   

25 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, 

perfume suave, líquido de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, com bico 

dosador. Embalado em frasco plástico opaco 
contendo 500ml 

   

26 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% algodão, 

absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
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27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 

domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 

de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 
medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 

super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

29 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, 

embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso na embalagem, 
na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e 

alvura 

   

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 
gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de papelão ou saco 

plástico contendo 8 rolos cada 

   

31 Caixa 
Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha 
dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, embalados em 

caixa com 6000 folhas 
   

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 
tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 

gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 
expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr    

34 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância 

lavanda, em consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 
   

35 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 

unidades 
   

36 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

37 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 

embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

   

38 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

39 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 
saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 

lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, Líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

   

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 

   



 

 

 

 
203 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 
largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 

largura e 120cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

47 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 

embalagem com 3250ml 
   

48 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5litros    

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 
300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos 

   

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 

2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 

12cm (profundidade) 

   

51 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico 
confeccionada em tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 unidades 
   

52 Unidade Vinagre de álcool 750ml    

 
 

LOTE 14 - NORTE NORDESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Tamanho da 

embalagem (Caixa 
/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 

INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 

unidades – 60cm 
(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 

35cm (altura) 

11Kg 
2x1 (metros) 

com 25 

caixas 

1 Unidade 
Água sanitária, composição química: hipoclorito 
de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 
   



 

 

 

 
204 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

3 Unidade  

Amaciante de roupas usado como finalizador do 

processo de lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem plástica com 

2litros 

   

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para ladrilhos e pisos, 

perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 

Embalagem com 5litros 

   

5 Unidade Cloro líquido 5litros    

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

8 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D (Nível 

Intermediário) 5litros 
   

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 

plástico flexível e inquebrável com capacidade de 
500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 

bico aplicador 

   

11 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 
PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. 5litros 

   

12 Unidade 
Escova para limpeza de mamadeira / plástico / 

polipropileno / 25cm 
   

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 
sintéticas, COM suporte 

   

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 

formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 

espuma de poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

   

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 

fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

16 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

17 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 5cm 

   

18 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 
duplas. Pacote com 50 unidades 

   

19 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 

lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 
   

20 Unidade 
Inseticida Aerossol Multinseticida 400ml, sem 

CFC 
   

21 Unidade Limpa alumínio 500ml    

22 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 

e acrílicos. Embalagem 5litros 
   

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 
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24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, 

perfume suave, líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, com bico 
dosador. Embalado em frasco plástico opaco 

contendo 500ml 

   

25 Unidade 
Pano de prato, branco, 100% algodão, 
absorvente, lavável e durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 
   

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 
domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 

de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 
a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

27 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 

medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 
70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 

super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

28 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso na embalagem, 

na cor branca, folhas duplas, de alta qualidade e 
alvura 

   

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 

gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

   

30 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha 

dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, embalados em 
caixa com 6000 folhas 

   

31 Pacote 
Papel toalha bobina largura 20cmx200m Branco 

100% celulose virgem. Fardo com 6 bobinas 
   

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 

tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 

gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

33 Unidade Pasta de limpeza multiuso rosa 500gr    

34 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância 

lavanda, em consistência sólida; composto de 
98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

   

35 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

36 Unidade 

Removedor de ceras, Eterbutílico de 

monoetilenoelucol. Tensoativo não iônico, 
conjunvantim, alcalizante, veículo e corante. 

Embalagem de 5litros 

   

37 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com duas 
borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com cabo rosqueável 

de aproximadamente 140cm 

   

38 Unidade 

Rodo plástico, com duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 60cm, com cabo 

rosqueável de aproximadamente 140cm 
   

39 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 

embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 
   

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 

saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 
lauril éter sulfato de sódio, 
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cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, Líquido 
viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 

saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 
primas nobres e emolientes naturais. Composição: 

lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, Líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com Refil 800ml com 
biqueira 

   

43 Unidade 

Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 
cor branca 

   

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 150 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 90cm de 
largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 23Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 

largura e 120cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

50 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

   

51 Unidade Secante para máquina de lavar louças / 5 litros    

52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 

300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos 

   

53 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 

2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 
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Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 

12cm (profundidade) 

54 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico 
confeccionada em tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 unidades 
   

55 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 
de aproximadamente 1,20m 

   

56 Unidade Vinagre de álcool 750ml    

 

 

LOTE 15 - VALE DO ITAPOCÚ 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
Tamanho da 

embalagem (Caixa 

/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 
INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 
unidades – 60cm 

(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 
35cm (altura) 

11Kg 

2x1 (metros) 

com 25 

caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso 

geral, 46º. Embalagem com 1litro 
   

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, 
perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 

Embalagem com 5litros 

   

5 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

6 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

7 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 
inodoro. Indicado para higienização industrial, 

comercial e doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 
de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

   

8 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

9 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 
uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 

PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 
plástico flexível e inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 

bico aplicador 

   

10 Unidade 
Escova para limpeza de mamadeira / plástico / 

polipropileno / 25cm 
   

11 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 
sintéticas, COM suporte 

   

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 

aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 

formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 
espuma de poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

   

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 
fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 
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15 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 
   

16 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 

lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 
   

17 Unidade Limpa alumínio 500ml    

18 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 

e acrílicos. Embalagem 5litros 
   

19 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 

plásticos e esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

21 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, 

perfume suave, líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, com bico 
dosador. Embalado em frasco plástico opaco 

contendo 500ml 

   

22 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 

60cm 
   

23 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 

domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

24 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 
medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 
super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

25 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 

gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 

virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

   

26 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 

tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 
gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

   

27 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância 
lavanda, em consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 
   

28 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 
unidades 

   

29 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

30 Unidade 

Rodo plástico, com duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 60cm, com cabo 
rosqueável de aproximadamente 140cm 

   

31 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 

embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 
   

32 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 

benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, 
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acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

33 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 
saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 

lauril éter sulfato de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 

graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e água, Líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado em 
embalagem plástica com 5litros 

   

34 Unidade 

Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 
cor branca 

   

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

   

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 

largura e 120cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 130cm de 

largura e 150cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
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mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

44 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 

embalagem com 250ml 
   

45 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 
300m. em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos 

   

46 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 
2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 

12cm (profundidade) 

   

47 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica com elástico 
confeccionada em tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 unidades 
   

48 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 
de aproximadamente 1,20m 

   

49 Unidade Vinagre de álcool 750ml    

 

 

LOTE 16 - PLANALTO NORTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
Tamanho da 

embalagem (Caixa 

/ Pacote / Unidade) 

Peso 
Dimensões 

do pallet 

1 Unidade 
Exemplo: Álcool etílico hidratado líquido 70% 
INPM. Embalagem com 1litro 

Caixa com 12 
unidades – 60cm 

(largura) x 40cm 

(comprimento)  x 
35cm (altura) 

11Kg 

2x1 (metros) 

com 25 

caixas 

1 Unidade 

Água sanitária, composição química: hipoclorito 

de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo, variação de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. 

Embalagem com 5litros 

   

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso doméstico, para uso 

geral, 46º. Embalagem com 1litro 
   

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros    

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, 
perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 

Embalagem com 750ml 

   

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para ladrilhos e pisos, 

perfume floral, auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de enceradeira. 
Embalagem com 5litros 

   

6 Unidade Desinfetante de uso geral Floral 5litros    

7 Unidade Desinfetante de uso geral Lavanda 5litros    

8 Unidade 

Detergente desengordurante neutro, concentrado 

inodoro. Indicado para higienização industrial, 

comercial e doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. Excelente neutralizador 

de removedores ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 

   

9 Unidade Detergente desincrustante para piso / 5litros    

10 Unidade 

Detergente líquido neutro biodegradável pronto 

uso, para lavagem de louça e utensílios de copa e 

cozinha, composto por matéria ativa detergente, 
PH situado entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. Embalado em frasco 

plástico flexível e inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada sob pressão e 
bico aplicador 
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11 Unidade 
Escova para limpeza de mamadeira / plástico / 

polipropileno / 25cm 
   

12 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas 
sintéticas, COM suporte 

   

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato retangular, 

aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso mínimo 60g 

   

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), 

formato retangular, medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade média. Composição: 
espuma de poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

   

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não tecido à base de 
fibras sintéticas NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

   

16 Pacote 

Guardanapo de papel, material celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor branca, tipo folhas 
duplas. Pacote com 50 unidades 

   

17 Unidade 
Odorizador de ar em aerossol, sem CFC, perfume 

lavanda. Acondicionado em frasco com 400ml 
   

18 Unidade Limpa alumínio 500ml    

19 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para limpeza de vidros 
e acrílicos. Embalagem 5litros 

   

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 5litros. Utilizado para limpeza azulejos, 
plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

   

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), embalagem 

com 500ml. Utilizado para limpeza azulejos, 
plásticos e esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover gorduras, fuligem, 

poeira, marcas de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na composição. 

Acondicionadas em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

   

22 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de carnaúba, 

perfume suave, líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, com bico 
dosador. Embalado em frasco plástico opaco 

contendo 500ml 

   

23 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo longo de madeira 

60cm 
   

24 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de ambientes 

domésticos e institucionais. Fabricados com fibras 
de poliéster e viscose, não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a cada 50cm 

   

25 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, tipo saco, 

medindo aproximadamente 46 a 48cm X 63 a 

70cm, 100% algodão, alvejado, pré amaciado, 
super-resistente, com peso mínimo de 120gr 

   

26 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel higiênico branco, 

gofrado, em rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto absorvente, 

fabricado com fibras naturais, 100% celulose 
virgem, gramatura mínima 20gr, expresso na 

embalagem, com alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos cada 

   

27 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose virgem, folha 

dupla, 10cm x 20cm a 20,5cm, embalados em 
caixa com 6000 folhas 

   

28 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, interfolhas 2 dobras, 

tamanho 20cm x 20cm, produto absorvente, com 
gramatura não inferior a 24, fabricado com fibras 
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naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

29 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte plástico, fragrância 

lavanda, em consistência sólida; composto de 
98,99% de paradicorobenzeno. Tablete de 25g 

   

30 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira pacote com 12 

unidades 
   

31 Unidade Pulverizador / borrifador de água plástico 500ml    

32 Unidade 
Rodo plástico, com duas borrachas, com a base 
medindo aproximadamente 60cm, com cabo 

rosqueável de aproximadamente 140cm 
   

33 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª qualidade, 
embalagem INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 
   

34 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio ativo alquil 
benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou pacote plástico com 

1kg, contendo tensoativo biodegradável 

   

35 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado em 

saboneteiras dosadoras, produzido com matérias 

primas nobres e emolientes naturais. Composição: 
lauril éter sulfato de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, dietanolamina de ácido 
graxo de coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e água, Líquido 

viscoso, PH 8,0 a 9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado em 

embalagem plástica com 5litros 

   

36 Unidade 
Saboneteira plástica para sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 800ml, com chave, na 

cor branca 
   

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
suportada de 3Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 20 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 40 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

   

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 
densidade. 

   

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 60 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. Carga mínima 
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suportada de 12Kg, reforçado, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em polietileno de alta 

densidade. 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 200 litros, 
cor preta, medidas aproximadas: 94cm de 

largura e 120cm de altura, com variação 

máxima de 1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, REFORÇADO, com 

no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, capacidade de 300 litros, 

cor preta, medidas aproximadas: 130cm de 

largura e 150cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 50Kg, REFORÇADO, com 
no mínimo 6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

   

46 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

   

47 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para ROLÃO DE 

300m. em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e parafusos 

   

48 Unidade 

Suporte de papel toalha para banheiro, para papel 

2 ou 3 dobras em poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 25cm (largura) x 
12cm (profundidade) 

   

49 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 unidades 

   

50 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, com cabo revestido 

de aproximadamente 1,20m 
   

51 Unidade Vinagre de álcool 750ml    
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1933/2021/SESI/SENAI/SC 
 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 

MINUTA DE CONTRATO  
CONTRATO DE FORNECIMENTO 

 
QUADRO 1 – CONTRATANTES 

NOME 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Departamento Regional de Santa 
Catarina – SESI/DR-SC 

CNPJ 03.777.341/0001-66 

END. 
SEDE 

Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis - SC – CEP. 
88.034-001 

 

 NOME 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
Departamento Regional de Santa Catarina – SENAI/DR-SC 

CNPJ 03.774.688/0001-55 

END. 
SEDE 

Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis - SC – CEP. 
88.034-001 

 
QUADRO 2 – CONTRATADO 

NOME  

END. SEDE  

CNPJ  E-MAIL  TELEFONE  

CONTA BANCÁRIA  

REPRESENTANTE LEGAL  CPF  

E-MAIL  

 
QUADRO 3 – DADOS BÁSICOS DA CONTRATAÇÃO 

OBJETO Fornecimento de materiais de Higiene e Limpeza, para 
atendimento do SESI/SC e do SENAI/SC. 

VALOR GLOBAL 
MÁXIMO  
ESTIMADO (R$) 

 (                              )        
POR 

DEMANDA 

VIGÊNCIA 12 Meses Início: XX/XX/201X     -      Término: XX/XX/201X 

 
QUADRO 4 – FORO 
COMARCA DA  

Pelo presente instrumento particular, o SESI/DR/SC, neste ato representado por seu 
Diretor Regional, Sr. Mario Cezar de Aguiar, o SENAI/DR/SC, neste ato representado por 
seu Diretor Regional, Sr. Fabrizio Machado Pereira, e identificados no Quadro 1 como 
CONTRATANTES, e de outro lado, a EMPRESA, identificada no Quadro 2 como 
CONTRATADO, têm entre si ajustado o presente Contrato de Prestação de Fornecimento, 
que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
O objeto do presente Contrato é o fornecimento, pelo CONTRATADO, dos produtos/bens 
resumidos no Quadro 3 – Dados Básicos da Contratação e especificados, detalhados e 
prestados nas condições descritas no TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

CLÁUSULA 2ª - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO 
Fazem parte integrante do presente instrumento de Contrato, independentemente de 
transcrição, os documentos abaixo relacionados, de cujo teor as partes declaram ter pleno 
conhecimento: 
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a) Edital Licitatório; 
b) Termo de Referência (Anexo I do Edital Licitatório); 
c) Proposta Comercial; 
d) Outros anexos do Processo de Contratação e da Proposta Comercial. 
 

Parágrafo 1º - Os documentos mencionados no caput desta cláusula são considerados 
suficientes para, em conjunto com este instrumento de Contrato, definir o seu objeto e a 
sua perfeita execução. 
 

Parágrafo 2º - A partir da assinatura do presente Contrato, a ele passam a se vincular 
todas as Atas de reuniões e/ou Termos Aditivos que vierem a ser realizados e que 
importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente 
assinados pelos representantes legais das partes. 
 

CLÁUSULA 3ª - DA SUBORDINAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
O fornecimento dos produtos/bens pactuados neste Contrato será orientado, diretamente 
ao CONTRATADO, por Gestor do Contrato da Gerência de Eficiência Operacional – 
GEREO, dos CONTRATANTES. 
 

Parágrafo 1º - O acompanhamento e a fiscalização da execução do presente Contrato 
ficarão sob a responsabilidade do Gestor do Contrato. 
  

Parágrafo 2º - Os profissionais e quaisquer prepostos do CONTRATADO não terão 
qualquer subordinação ao Gestor do Contrato ou a qualquer outra pessoa da unidade 
operacional dos CONTRATANTES.  
 

CLÁUSULA 4ª - DA ENTREGA DOS PRODUTOS/BENS 
Os produtos/bens serão entregues conforme descrição, características, prazos e demais 
condições estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
Parágrafo 1º - Serão de inteira responsabilidade do CONTRATADO, as adequações de 
suas atividades em relação a todos e quaisquer aspectos de saúde, segurança e medicina 
do trabalho, meio ambiente e higiene, referente aos seus empregados envolvidos na 
prestação dos serviços ora contratados. A documentação comprobatória poderá ser 
solicitada pelos CONTRATANTES, a qualquer tempo, sendo que a falta da apresentação 
ou sua desconformidade acarretará na suspensão do pagamento até a regularização. 
 

CLÁUSULA 5ª - DAS OBRIGAÇÕES 
As obrigações do CONTRATADO se referem ao cumprimento integral do objeto, nos 
termos e condições estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Parágrafo 1º - O CONTRATADO deverá manter sua regularidade fiscal, previdenciária e 
trabalhista constante durante toda a execução do contrato, conforme documentos 
relacionados no EDITAL, comprovando-a a qualquer tempo, sempre que solicitado pelos 
CONTRATANTES, sendo que a não apresentação dos documentos poderá bloquear a 
liberação de pagamentos bem como impedir a renovação contratual. 
 

Parágrafo 2º - São as seguintes as obrigações dos CONTRATANTES, além daquelas 
estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA: 
a) Disponibilizar todos os dados e informações necessários à entrega dos 
produtos/bens contratados; 
b) Orientar o CONTRATADO quanto à forma e procedimento para faturamento dos 
produtos/bens; 
c) Promover o pagamento, em dia, dos produtos/bens entregues; 
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d) Supervisionar, acompanhar e avaliar e dar aceite aos produtos/bens entregues; 
e) Indicar os locais onde os produtos/bens objeto deste Contrato serão entregues, 
proporcionando todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas 
obrigações. 
 

CLÁUSULA 6ª - DO PREÇO 
Pelo fornecimento dos produtos/bens descritos no objeto deste instrumento, os 
CONTRATANTES se obrigam a pagar o preço especificado no Quadro 2 - Dados Básicos 
da Contratação, detalhado no Anexo 1 – TABELA DE PREÇOS. 
 

Parágrafo 1º - Os preços pactuados neste Contrato poderão ser reajustados, em caso de 
prorrogação da vigência após 12 (doze) meses, com base na variação do INPC publicado 
na data de vencimento do Contrato. 
 

CLÁUSULA 7ª - DO PAGAMENTO  
Os valores, referentes aos produtos/bens entregues no mês serão faturados e pagos no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da nota fiscal, de acordo com o 
quantitativo estimado e aceite do recebimento, sendo os pagamentos realizados nas 
sextas-feiras que antecedem o prazo indicado. 
 

Parágrafo 1º - As notas fiscais deverão ser emitidas para cada unidade operacional dos 
CONTRATANTES, de acordo com o disposto no Item 7 do TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Parágrafo 2º - O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente do 
CONTRATADO, ficando o comprovante de depósito como documento de quitação por 
parte dos CONTRATANTES. 
 

Parágrafo 3º - Fica expressamente vedada ao CONTRATADO a negociação de seus 
créditos com instituições financeiras. 
 

CLÁUSULA 8ª - DOS ENCARGOS 
Todos os encargos decorrentes da execução deste Contrato, tais como: salários de 
empregados, prêmios de seguro, despesas trabalhistas, previdenciárias e litígios 
impetrados na Justiça do Trabalho e outros assemelhados, são de inteira responsabilidade 
do CONTRATADO. 
 

Parágrafo Único - Fica ressalvado o direito regressivo dos CONTRATANTES contra o 
CONTRATADO e admitida a retenção de importâncias a este devidas para a garantia do 
cumprimento dos encargos previstos no caput desta cláusula. 
 

CLÁUSULA 9ª - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, conforme previsto no 
Quadro 3 – Dados Básicos da Contratação, podendo ser renovado ou prorrogado por meio 
de Termo Aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 
CLÁUSULA 10 – DO ESOCIAL 
Em função das exigências do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), fica o CONTRATADO ciente e obrigado a 
proceder às adequações necessárias, possibilitando que os CONTRATANTES possam 
transmitir, em tempo hábil, as informações referentes à contratação, junto ao referido 
Sistema. 

 
CLÁUSULA 11 – DO COMPLIANCE 
As partes comprometem-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, a 
Constituição Federal e Estadual, as leis e as demais regras aplicáveis ao presente 
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instrumento, bem como o Código de Ética das Entidades do Sistema FIESC, repudiando 
qualquer forma de corrupção. 
 

Parágrafo Único – O CONTRATADO não poderá ter em seu quadro de pessoal, para a 
execução dos serviços ora contratados, ex-empregados da FIESC e suas Entidades, cujo 
lapso temporal entre seus desligamentos e o início da vigência deste contrato seja inferior 
a 18 (dezoito) meses. 

 
CLÁUSULA 12 - DAS PENALIDADES 
O CONTRATADO estará sujeito às penalidades de Advertência, Multa Pecuniária, 
Rescisão Contratual, Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de 
contratar por até 2 (dois) anos e Declaração de Inidoneidade para participar de licitações 
do Sistema FIESC. 
 

Parágrafo 1º - A penalidade de Advertência será aplicada nos seguintes casos: 
a) Descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízo 
financeiro para os CONTRATANTES; 
b) Execução insatisfatória, inexecução do Contrato, ou pequenos transtornos no 
desenvolvimento dos serviços, desde que sua gravidade não recomende a aplicação de 
multa ou penalidade mais grave. 

 
Parágrafo 2º - A penalidade de Multa será aplicada nos casos em que houver reincidência 
no cometimento de falta pela qual o CONTRATADO já tenha sido advertido, nas seguintes 
circunstâncias e percentuais aplicados: 
 

a)Atrasos, não reconhecidos como justificados pelos CONTRATANTES, decorrentes da 
inobservância de compromissos assumidos no cronograma de execução/prazo de entrega 
– Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitado ao acumulado de 
15% (quinze por cento), sobre o valor da parcela inadimplida; 

b)Não conclusão do serviço ou de qualquer etapa, decorridos 30 (trinta) dias do prazo fixado 
para seu cumprimento, ou pelo descumprimento de qualquer outra cláusula contratual - 
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato; 
 

i. As multas, após 48 horas da devida notificação, serão descontadas dos pagamentos 
devidos pelos CONTRATANTES ou cobradas judicialmente caso as justificativas 
apresentadas pelo CONTRATADO não sejam suficientes para elidir a sanção. 

ii. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas e sua 
cobrança não tem caráter indenizatório, não isentando o CONTRATADO da obrigação de 
indenizar eventuais perdas e danos de sua responsabilidade nos termos deste Contrato. 
 

Parágrafo 3º - A penalidade de Rescisão Contratual poderá ser aplicada nos casos de:  
 
a) Total descumprimento de qualquer Cláusula do Contrato pelo CONTRATADO; 
b) Atrasos a que se refere o Parágrafo Segundo - Inciso (i) por mais de 30 (trinta) 
dias;  
c) Subcontratação do serviço objeto deste Contrato pelo CONTRATADO. 
 

Parágrafo 4º - A penalidade de Suspensão de participar de licitações e impedimento de 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos poderá ser aplicada quando ocorrer: 
 
a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b) Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
c) Atraso injustificado reiterados na execução dos serviços; 
d) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
e) Irregularidades que ensejam a rescisão contratual; 
f) Ações no intuito de tumultuar a execução do Contrato; 
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g) Práticas de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para licitar ou 
contratar com a FIESC e suas entidades; 
h) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos. 
 

Parágrafo 5º - A penalidade de Declaração de Inidoneidade para participar de licitações 
com as entidades do Sistema FIESC será aplicada pelos mesmos motivos que justificam 
a da suspensão a que se refere o Parágrafo 4º, mas em grau de gravidade tal, a juízo dos 
CONTRATANTES, que não recomenda a contratação do CONTRATADO por qualquer 
das Entidades do Sistema. 
 

CLÁUSULA 13 - DA RESCISÃO E DA RESILIÇÃO 
Além das hipóteses previstas no Parágrafo 3º da Cláusula Item 12, o Contrato poderá ser 
rescindido pelos CONTRATANTES, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sem que 
caiba ao CONTRATADO quaisquer indenizações. 
 

Parágrafo Único - O Contrato poderá ser resilido de comum acordo, mediante aviso prévio 
de 60 (sessenta) dias por qualquer das partes, desde que: (i) por parte do CONTRATADO 
não haja qualquer serviço por concluir e (ii) por parte dos CONTRATANTES não haja 
qualquer pendência de pagamento por serviços executados. 
 

CLÁUSULA 14 - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos no presente Contrato serão resolvidos entre as partes, mediante 
aplicação das regras comuns de direito. 
 

CLÁUSULA 15 - DA ALTERAÇÃO 
Este instrumento de Contrato poderá ser modificado, atendendo ao disposto no 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, mediante comum acordo 
entre as partes. 
 

CLÁUSULA 16 - DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca explicitada no Quadro 4 para dirimir quaisquer pendências 
emergentes da execução do presente Contrato. 
 
E, por estarem acordados com as cláusulas e condições estipuladas, lavrou-se o presente 
Contrato que, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes e testemunhas. 

 
 
 

Florianópolis,_____/_____/__________ 
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Anexo I – Tabela de Preços 

 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd  

1.NCM 

+ 

2.1CST 

ou 

2.2.CS

OSN 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluindo 

despesas 

acessórias) 

VALOR A 

SER 

FATURAD

O PARA O 

SESI/SC, 

QUE SERÁ 

PAGO A 

EMPRESA 

Valor 

TOTAL - 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A (QTD X 

Vlr.Unit.) 

Possui 

redução na 

base de 

cálculo do 

ICMS 

próprio? 

(Caso sim 

informar 

percentual 

de redução 

e 

embasame

nto legal) 

Alíquot

a ICMS 

Interes

tadual/

Unidad

e da 

Federa

ção de 

Origem 

da 

Mercad

oria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 
 

 

 
 

 

Alíquota 

Interna  

SC 
 

 
 

Base 

de 

cálculo 

do 

ICMS – 

Diferen

cial de 

alíquot

a (R$) 
 

 
 

 
 

 

 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferen

cial de 

alíquot

a – 

Valor 

do 

ICMS 

SC 

menos 

o Valor 

do 

ICMS 

outro 

Estado 

por 

Item 
 

 

 
 

DIFA – 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

TOTAL 

(QTD X 

DIFAL 

por item 
 
 

 
 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 
 
 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

155              

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
20              

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

2              

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado 
como finalizador do processo 
de lavagem de roupas com 

aspecto físico líquido viscoso 
concentrado, perfumado. 
Acondicionado em embalagem 
plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

9              
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5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

49              

6 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 
SESI/ 
SENAI 

1              

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Floral 5litros 
SESI/ 
SENAI 

122              

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Lavanda 5litros 

SESI/ 
SENAI 

81              

9 Unidade 

Desinfetante Hospitalar Peroxy 
4D (Nível Intermediário) 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

1              

10 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 
industrial, comercial e 

doméstica. Remove sujidades 
orgânicas e inorgânicas. 
Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

43              

11 Unidade 
Detergente desincrustante 
para piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
24              

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, 
para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, 

composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 
5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico 
flexível e inquebrável com 

capacidade de 500ml, provido 

de tampa fixada sob pressão e 
bico aplicador 

SESI/ 
SENAI 

158              

13 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, 
para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, 

SESI/ 
SENAI 

25              
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composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 
5,5 e 8,0. Deverá garantir a 

remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 

5litros 

14 Unidade 

Escova para limpeza de 
mamadeira / plástico / 
polipropileno / 25cm 

SESI/ 
SENAI 

2              

15 Unidade 

Escova para vaso sanitário, 

cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 

SESI/ 
SENAI 

7              

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, 
medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 

08 unidades, peso mínimo 

60g 

SESI/ 
SENAI 

17              

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face 
(fibra e espuma), formato 
retangular, medindo 

aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma 
de poliuretano com 

bactericida, fibra sintética com 
Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

221              

18 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza 

de ponta de ferro de solda 

SESI/ 

SENAI 
6              

19 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras 

sintéticas NA COR VERDE e 
minerais Abrasivo unidas por 
resina à prova d'água, usada 
para limpeza em geral. 

Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

143              

20 Unidade 

Flanela para limpeza geral 
100% algodão, costura 

overloque nas bordas, 

SESI/ 
SENAI 

65              
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tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 
5cm 

21 Unidade 

Flanela para limpeza geral 
100% algodão, costura 
overloque nas bordas, 

tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 

SENAI 
118              

22 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 
10cm comprimento / 

Diâmetro: mínimo 7,5cm e 
máximo 9,5cm 

SESI/ 
SENAI 

3              

23 Pacote 

Guardanapo de papel, material 
celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor 

branca, tipo folhas duplas. 
Pacote com 50 unidades 

SESI/ 
SENAI 

19              

24 Unidade 

Inseticida Aerossol 

Multinseticida 400ml, sem 
CFC 

SESI/ 
SENAI 

1              

25 Caixa 
Lenços descartáveis folha 

dupla branco / 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
1              

26 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 
SENAI 

2              

27 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 
limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

7              

28 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e 
superfícies laváveis. Indicado 

para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas 
em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

20              

29 Unidade 
Limpador de uso geral 
(multiuso), embalagem com 

SESI/ 
SENAI 

7              
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500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e 
superfícies laváveis. Indicado 

para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas 
em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

30 Unidade 

Limpador multiuso 
concentrado - flotador 
universal para limpeza de 
pisos, paredes, inox entre 

outros utensílios. Diluição 
1:300. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

2              

31 Unidade 

Lustra móveis a base de cera 
de carnaúba, perfume suave, 

líquido de média viscosidade, 
de secagem rápida e de odor 
floral, com bico dosador. 
Embalado em frasco plástico 

opaco contendo 500ml 

SESI/ 
SENAI 

6              

32 Unidade 
Pá para lixo de metal com 
cabo longo de madeira 60cm 

SESI/ 
SENAI 

11              

33 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

29              

34 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, 

não soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. 

Absorvem eficientemente 
gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

4              
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35 Pacote 

Papel higiênico – macio, 
picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 

rolos. Composto de 100% 
celulose virgem expresso na 
embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta 
qualidade e alvura 

SESI/ 
SENAI 

8              

36 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em 

rolo medindo 10cm de largura 

x 300m de comprimento, 
produto absorvente, fabricado 

com fibras naturais, 100% 
celulose virgem, gramatura 
mínima 20gr, expresso na 
embalagem, e com alta alvura. 

Produto acondicionado em 
caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos 
cada 

SESI/ 
SENAI 

228              

37 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 
celulose virgem. Fardo com 6 

bobinas 

SESI/ 
SENAI 

140              

38 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura 
não inferior a 24, fabricado 
com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto 
acondicionado em fardo 
plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

145
9 

             

39 Pacote 

Prendedor de roupa de 
madeira pacote com 12 

unidades 

SESI/ 
SENAI 

7              

40 Unidade 
Pulverizador / borrifador de 
água plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
16              
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41 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 
1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: 

ácidos graxos, cloreto de sódio 
e água. 

SESI/ 
SENAI 

7              

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, 

princípio ativo alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, 
branqueador óptico, essência, 

pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

22              

43 Unidade 

Sabonete líquido para ser 
utilizado em saboneteiras 
dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 
de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo 
de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, 
corante, perfume e água, 

líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 
na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 

Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
11              

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser 
utilizado em saboneteiras 
dosadoras, produzido com 

matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 
de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo 
de coco, ácido cítrico, 

SESI/ 
SENAI 

18              
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espessante, perolizante, 
corante, perfume e água, 
líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem 
plástica com Refil 800ml 

com biqueira 

45 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor 

branca 

SESI/ 
SENAI 

5              

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade 

SESI/ 

SENAI 
63              

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade 

SESI/ 

SENAI 
21              

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

SESI/ 
SENAI 

55              
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mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 

de alta densidade 

SESI/ 
SENAI 

73              

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 

de alta densidade 

SESI/ 
SENAI 

10              

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 

de alta densidade 

SESI/ 
SENAI 

15              

52 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 

de 20 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de 
alta densidade, com 

resistência mecânica, não 

SESI/ 

SENAI 
3              
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permitindo vazamentos, com 
no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, 
com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 4Kg 

53 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 
de 50 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de 
alta densidade, com 

resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com 
no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, 
com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 15Kg. 

SESI/ 
SENAI 

1              

54 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 
de 100 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de 
alta densidade, com 
resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com 
no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 75cm de 

largura e 105cm de altura, 
com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 30Kg. 

SESI/ 

SENAI 
3              

55 Unidade 

Saponáceo cremoso para 
limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

SESI/ 
SENAI 

91              

56 Unidade 
Secante para máquina de 
lavar louças / 5 litros 

SESI/ 
SENAI 

2              

57 Unidade 
Suporte de papel HIGIÊNICO 
para ROLÃO DE 300m. em 

SESI/ 
SENAI 

4              
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poliestireno de alto impacto 
(semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e 
parafusos 

58 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). 
Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e 
acompanhar chave em 
plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. 
Medidas aproximadas: 29cm 
(altura) x 25cm (largura) x 
12cm (profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

4              

59 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico 
PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: 

aromatizadas com fragrância e 
agentes bactericida injetados 
na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e 

deixa no ambiente um aroma 
agradável. Caixa com 12 
unidades 

SESI/ 
SENAI 

26              

60 Pacote 

Touca descartável 
hipoalergênica com elástico 
confeccionada em tecido não 
tecido 100% polipropileno. 

Pacote com 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

13              

61 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

12              

62 Unidade Vinagre de álcool 5litros 
SESI/ 
SENAI 

83              

LOTE 1 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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LOTE 1 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 1 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 2 - CENTRO OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 
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+ 
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ou 

2.2.CS

OSN 

Marca-

Modelo 
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(incluind

o 
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s 
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as) 
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SER 
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DO 

PARA O 
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PAGO A 
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O 
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SERÁ 
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A 
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de 
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e 
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legal) 
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da 
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do 
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do 
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SC 

menos 
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do 

ICMS 
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SC 

menos o 
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por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 
 

 
 

 

 
 
 

PREÇO TOTAL 

DO ITEM – 

JULGAMENTO 

PORTAL (R$) 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, 
teor cloro ativo, variação de 2 
a 2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de 

roupas, banheiras, pias. 
Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

120 

             

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 
doméstico, para uso geral, 
46º. Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

44 
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3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

1 
             

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado 
como finalizador do processo 
de lavagem de roupas com 
aspecto físico líquido viscoso 

concentrado, perfumado. 
Acondicionado em embalagem 
plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
38 

             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Floral 5litros 

SESI/ 

SENAI 
71 

             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Lavanda 5litros 
SESI/ 
SENAI 

51 
             

8 Unidade 

Desinfetante Hospitalar 
Peroxy 4D (Nível 
Intermediário) 5litros 

SESI/ 
SENAI 

1 

             

9 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 
industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. 
Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

21 

             

10 Unidade 
Detergente desincrustante 
para piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

7 
             

11 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, 

para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, 
composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 

5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em 

geral e enxágue rápido. 
Embalado em frasco plástico 
flexível e inquebrável com 

SESI/ 

SENAI 
123 
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capacidade de 500ml, provido 

de tampa fixada sob pressão e 
bico aplicador 

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, 
para lavagem de louça e 
utensílios de copa e cozinha, 

composto por matéria ativa 
detergente, PH situado entre 
5,5 e 8,0. Deverá garantir a 
remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em 
geral e enxágue rápido. 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

21 

             

13 Unidade 

Escova para vaso sanitário, 

cabo plástico e cerdas 
sintéticas, COM suporte 

SESI/ 
SENAI 

4 

             

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta 
de sinais de oxidação, 
medindo, no mínimo, 

100x75mm. Composição: lã 
de aço carbono. Pacote com 

08 unidades, peso mínimo 

60g 

SESI/ 
SENAI 

13 

             

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face 
(fibra e espuma), formato 
retangular, medindo 

aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma 
de poliuretano com 

bactericida, fibra sintética com 
Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
123 

             

16 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza 

de ponta de ferro de solda 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

17 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras 

sintéticas NA COR VERDE e 
minerais Abrasivo unidas por 
resina à prova d'água, usada 

SESI/ 
SENAI 

111 
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para limpeza em geral. 
Dimensão: 10cm x 26cm 

18 Unidade 

Flanela para limpeza geral 
100% algodão, costura 
overloque nas bordas, 
tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

30 

             

19 Unidade 

Flanela para limpeza geral 

100% algodão, costura 
overloque nas bordas, 
tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 
SENAI 

71 

             

20 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 
10cm comprimento / 

Diâmetro: mínimo 7,5cm e 
máximo 9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

21 Pacote 

Guardanapo de papel, 

material celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. 
Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
17 

             

22 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 
SENAI 

3 
             

23 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, 
para limpeza de vidros e 
acrílicos. Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

24 Unidade 

Limpador de uso geral 
(multiuso), embalagem com 

5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e 
superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, 

fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas 
em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

25 Unidade 
Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

SESI/ 

SENAI 
6 
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500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e 
superfícies laváveis. Indicado 

para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas 
em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

26 Unidade 

Limpador multiuso 
concentrado - flotador 
universal para limpeza de 
pisos, paredes, inox entre 

outros utensílios. Diluição 
1:300. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

27 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 
algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
18 

             

28 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, 
não soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. 
Absorvem eficientemente 
gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 

28cm a 30cm x 300m - 
Picotado a cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

25 

             

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em 
rolo medindo 10cm de largura 
x 300m de comprimento, 

produto absorvente, fabricado 
com fibras naturais, 100% 
celulose virgem, gramatura 

mínima 20gr, expresso na 
embalagem, com alta alvura. 
Produto acondicionado em 

SESI/ 
SENAI 

177 
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caixa de papelão ou saco 
plástico contendo 8 rolos 
cada 

30 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 
celulose virgem. Fardo com 6 

bobinas 

SESI/ 
SENAI 

109 

             

31 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura 
não inferior a 24, fabricado 
com fibras naturais virgens, 
100% celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto 
acondicionado em fardo 
plástico ou Kraft contendo 

1000 folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

113
3 

             

32 Pacote 

Prendedor de roupa de 
madeira pacote com 12 

unidades 

SESI/ 
SENAI 

6 
             

33 Unidade 
Pulverizador / borrifador de 
água plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

34 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 

1ª qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de 

sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

35 Unidade 

Sabão em pó multiação, 
princípio ativo alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo 

aniônico, enzimas, 
branqueador óptico, essência, 
pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 
pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

17 

             

36 Unidade 

Sabonete líquido para ser 
utilizado em saboneteiras 

dosadoras, produzido com 

SESI/ 
SENAI 

8 
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matérias primas nobres e 
emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 

de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo 

de coco, ácido cítrico, 
espessante, perolizante, 
corante, perfume e água, 
líquido viscoso, PH 8,0 a 9,0, 

na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

37 Unidade 

Saboneteira plástica para 

sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor 

branca 

SESI/ 
SENAI 

4 

             

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade 

SESI/ 

SENAI 
49 

             

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
16 

             

40 Pacote 
Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor 

SESI/ 
SENAI 

43 
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preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade 

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

56 

             

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
11 
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44 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 
de 20 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de 
alta densidade, com 

resistência mecânica, não 
permitindo vazamentos, com 
no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, 
com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 4Kg. 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

45 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 
de 50 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de 
alta densidade, com 
resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com 
no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, 

com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 15Kg. 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

46 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 
de 100 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de 
alta densidade, com 
resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com 
no mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 75cm de 
largura e 105cm de altura, 

com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 30Kg. 

SESI/ 

SENAI 
2 
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47 Unidade 

Saponáceo cremoso para 
limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

SESI/ 
SENAI 

71 

             

48 Unidade 
Secante para máquina de 
lavar louças / 5 litros 

SESI/ 
SENAI 

1 
             

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO 
para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e 
parafusos 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 
dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). 
Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e 
acompanhar chave em 

plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. 
Medidas aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 
12cm (profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

51 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico 

PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: 
aromatizadas com fragrância e 
agentes bactericida injetados 

na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e 
deixa no ambiente um aroma 
agradável. Caixa com 12 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

52 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 
com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

9 
             

53 Unidade Vinagre de álcool 5litros 
SESI/ 
SENAI 

32 
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LOTE 2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 2  - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 2 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 3 - CENTRO NORTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NCM 

+ 

2.1CST 

ou 

2.2.CS

OSN 

Marc

a-

Mod

elo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

Valor 

TOTAL - 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A (QTD X 

Vlr.Unit.) 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interesta

dual/Uni

dade da 

Federaçã

o de 

Origem 

da 

Mercador

ia 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 
 

 

 
 

 

 
 

Alíquota 

Interna  

SC 

Base 

de 

cálculo 

do 

ICMS – 

Diferen

cial de 

alíquot

a (R$) 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferen

cial de 

alíquot

a – 

Valor 

do 

ICMS 

SC 

menos 

o Valor 

do 

ICMS 

outro 

Estado 

por 

Item 
 

 

 
 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 
 

 

 
 

 
 
 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 
2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem 

com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

436 

             

2 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 
2,5%, cor incolor, aplicação: 

lavagem e alvejante de roupas, 

SESI/ 

SENAI 
12 
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banheiras, pias. Embalagem 
com 1litro 

3 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
321 

             

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado 

como finalizador do processo de 
lavagem de roupas com aspecto 

físico líquido viscoso 
concentrado, perfumado. 

Acondicionado em embalagem 

plástica com 2litros 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso 

de enceradeira. Embalagem 
com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

55 

             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
237 

             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Lavanda 5litros 

SESI/ 
SENAI 

79 
             

8 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 

industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. 

Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou 

alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
43 

             

9 Unidade 
Detergente desincrustante para 
piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

3 
             

10 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 

SESI/ 
SENAI 

94 
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500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

11 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
77 

             

12 Unidade 
Escova para limpeza de 
mamadeira / plástico / 

polipropileno / 25cm 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, 
cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 

SESI/ 

SENAI 
44 

             

14 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. 

Composição: lã de aço carbono. 
Pacote com 08 unidades, peso 

mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
54 

             

15 Unidade 

Esponja de louça dupla face 
(fibra e espuma), formato 

retangular, medindo 

aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, 

fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

339 

             

16 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à 
prova d'água, usada para 

limpeza em geral. Dimensão: 

10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
58 

             

17 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
31 
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18 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 
algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
192 

             

19 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 10cm 
comprimento / Diâmetro: 

mínimo 7,5cm e máximo 

9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

20 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

21 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
123 

             

22 Unidade 
Inseticida Aerossol 

Multinseticida 400ml, sem CFC 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

23 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla 
branco / 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

4 
             

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
16 

             

25 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

84 

             

26 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

5litros. Utilizado para limpeza 
azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. 
Indicado para remover gorduras, 

fuligem, poeira, marcas de 

dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas 

em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
53 

             

27 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

500ml. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados 
fogões e superfícies laváveis. 

Indicado para remover gorduras, 

SESI/ 

SENAI 
238 
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fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas 

em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

28 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 

flotador universal para limpeza 

de pisos, paredes, inox entre 
outros utensílios. Diluição 1:300. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
23 

             

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 
carnaúba, perfume suave, 

líquido de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, 

com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 

SENAI 
27 

             

30 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

31 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
41 

             

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e 

delicados com as superfícies. 
Absorvem eficientemente 

gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm 
a 30cm x 300m - Picotado a 

cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

33 Unidade 

Pano para chão, branco, 
alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

SESI/ 

SENAI 
151 

             

34 Pacote 
Papel higiênico – macio, 

picotado, rolo com 30m, 

SESI/ 

SENAI 
6 
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embalados em pacote c/ 04 
rolos. Composto de 100% 

celulose virgem expresso na 
embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade 

e alvura 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em 

rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com 
alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de 

papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
292 

             

36 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 
celulose virgem. Fardo com 6 

bobinas 

SESI/ 
SENAI 

85 

             

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura 

não inferior a 24, fabricado com 

fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico 

ou Kraft contendo 1000 folhas 
cada 

SESI/ 
SENAI 

600 

             

38 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto 

de 98,99% de 

paradicorobenzeno. Tablete de 

25g 

SESI/ 

SENAI 
90 

             

39 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
149 

             

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, 

com duas borrachas, com a 

base medindo 

SESI/ 
SENAI 

6 
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aproximadamente 60cm, com 
cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

41 Unidade 

Rodo plástico, com duas 
borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 
cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

42 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 
qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: 

ácidos graxos, cloreto de sódio 
e água. 

SESI/ 
SENAI 

41 

             

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, 

princípio ativo alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo 

aniônico, enzimas, branqueador 
óptico, essência, pigmentos e 

outras substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou 
pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
153 

             

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 

dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 

de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 

Acondicionado em embalagem 

plástica com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

76 

             

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 

dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 

SESI/ 
SENAI 

131 
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de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem 

plástica com Refil 800ml com 

biqueira 

46 Unidade 

Saboneteira plástica para 

sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor 

branca 

SESI/ 

SENAI 
36 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 15 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

39cm de largura e 58cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

3Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
278 

             

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 30 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 

SESI/ 

SENAI 
56 
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6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 50 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

10Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
127 

             

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
28 

             

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

178 
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54 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
44 

             

55 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

56 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 300 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

50Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

57 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 
de 30 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 

vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

SESI/ 

SENAI 
2 
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Carga mínima suportada de 

9Kg. 

58 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 
de 50 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 
vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

15Kg. 

SESI/ 
SENAI 

34 

             

59 Unidade 
Saponáceo cremoso para 
limpeza de superfície, 

embalagem com 250ml 

SESI/ 

SENAI 
296 

             

60 Unidade 

Spray limpeza de contatos 
elétricos 300ml / limpador de 

contatos, mecanismos e 

circuitos elétricos. Não deve 
conter CFC 

SESI/ 
SENAI 

9 

             

61 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO 

para ROLÃO DE 300m. em 
poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

62 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). 

Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico 

ABS, bem como um kit para 

fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 

SESI/ 

SENAI 
12 
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25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

63 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico 

PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: aromatizadas 

com fragrância e agentes 
bactericida injetados na própria 

tela, a qual neutraliza o cheiro 

da urina e deixa no ambiente um 
aroma agradável. Caixa com 12 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
61 

             

64 Pacote 

Touca descartável 
hipoalergênica com elástico 

confeccionada em tecido não 
tecido 100% polipropileno. 

Pacote com 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

24 

             

65 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, 
com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
59 

             

66 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 
SENAI 

1 
             

LOTE 3 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 3 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 3 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

 

 

LOTE 4 - ALTO VALE DO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NCM 

+ 

2.1CST 

ou 

2.2.CS

OSN 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

Alíquota 

ICMS 

Interesta

dual/Uni

dade da 

Federaçã

o de 

Origem 

da 

Mercador

ia 
 
 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquota 

Interna  

SC 

Base 

de 

cálculo 

do 

ICMS – 

Diferen

cial de 

alíquot

a (R$) 
 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferen

cial de 

alíquot

a – 

Valor 

do 

ICMS 

SC 

menos 

o Valor 

do 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 
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SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 

embasa

mento 

legal) 

 
 

ICMS 

outro 

Estado 

por 

Item 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem 

com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
270 

             

2 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Lavanda 5litros 

SESI/ 
SENAI 

147 
             

3 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 

industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. 

Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou 

alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

4 Unidade 
Detergente desincrustante para 
piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

5 
             

5 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
81 

             

6 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

SESI/ 

SENAI 
8 
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garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. 5litros 

7 Unidade 
Escova para vaso sanitário, 
cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 

SESI/ 
SENAI 

10 
             

8 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. 

Composição: lã de aço carbono. 
Pacote com 08 unidades, peso 

mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face 
(fibra e espuma), formato 

retangular, medindo 
aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, 

fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
133 

             

10 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de 
ponta de ferro de solda 

SESI/ 
SENAI 

5 
             

11 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à 

prova d'água, usada para 
limpeza em geral. Dimensão: 

10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

60 

             

12 Unidade 

Flanela para limpeza geral 
100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se 

variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
62 

             

13 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 10cm 
comprimento / Diâmetro: 

mínimo 7,5cm e máximo 

9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

14 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas 

aproximadas 23x23cm, cor 
branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
312 
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15 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

16 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
47 

             

17 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para 
limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

6 
             

18 Unidade 

Limpador de uso geral 
(multiuso), embalagem com 

5litros. Utilizado para limpeza 
azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. 

Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 

dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas 

em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

81 

             

19 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
13 

             

20 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e 

delicados com as superfícies. 
Absorvem eficientemente 

gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm 
a 30cm x 300m - Picotado a 

cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
219 

             

22 Unidade 

Pano para chão, branco, 
alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-

SESI/ 
SENAI 

34 
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resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

23 Pacote 

Papel higiênico – macio, 

picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 

rolos. Composto de 100% 
celulose virgem expresso na 

embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade 
e alvura 

SESI/ 
SENAI 

24 

             

24 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em 
rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com 

alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de 
papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
88 

             

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura 

não inferior a 24, fabricado com 

fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico 

ou Kraft contendo 1000 folhas 
cada 

SESI/ 
SENAI 

103
5 

             

26 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 

pacote com 12 unidades 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

27 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
213 

             

28 Unidade 

Rodo com base de alumínio, 
com duas borrachas, com a 

base medindo 

aproximadamente 60cm, com 
cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
10 
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29 Unidade 

Sabão em pó multiação, 
princípio ativo alquil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador 

óptico, essência, pigmentos e 

outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
62 

             

30 Unidade 

Sabonete líquido para ser 
utilizado em saboneteiras 

dosadoras, produzido com 

matérias primas nobres e 
emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato 

de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. 
Acondicionado em embalagem 

plástica com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
36 

             

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
106 

             

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

61 

             



 

 

 

 
39 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

34 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 200 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
5 
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37 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 

de 30 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo 

vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

9Kg. 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

38 Unidade 
Secante para máquina de lavar 

louças / 5 litros 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

39 Unidade 

Spray limpeza de contatos 
elétricos 300ml / limpador de 

contatos, mecanismos e 

circuitos elétricos. Não deve 
conter CFC 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

40 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO 

para ROLÃO DE 300m. em 
poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

41 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). 

Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico 

ABS, bem como um kit para 

fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas 

aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
13 

             

42 Pacote 
Touca descartável 
hipoalergênica com elástico 

SESI/ 
SENAI 

12 
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confeccionada em tecido não 
tecido 100% polipropileno. 

Pacote com 100 unidades 

43 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, 
com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

13 
             

44 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 
SENAI 

2 
             

LOTE 4 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 4 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 4 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 5 - FOZ DO RIO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NCM 

+ 

2.1CST 

ou 

2.2.CS

OSN 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interesta

dual/Uni

dade da 

Federaçã

o de 

Origem 

da 

Mercador

ia 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 
 

 
 
 

Alíquota 

Interna  

SC 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 
 
 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação 
lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
97 

             

2 Unidade  
Spray virucida e bactericida 

multiuso 500ml 

SESI/ 

SENAI 
9 
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3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

36 
             

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 
SESI/ 

SENAI 
9 

             

5 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
84 

             

6 Unidade 
Detergente de instrumentos 
multienzimático Neutro (diluição 

03ml:01litro água) 1litro 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

7 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 

industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. 
Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou 

alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

109 

             

8 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral 
e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

11 

             

9 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso 
mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

10 Unidade 

Esponja de louça dupla face 

(fibra e espuma), formato 
retangular, medindo 

aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, 
fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
158 

             

11 Unidade 
Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

SESI/ 

SENAI 
22 
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NA COR VERDE e minerais 
Abrasivo unidas por resina à 

prova d'água, usada para 
limpeza em geral. Dimensão: 

10cm x 26cm 

12 Unidade 

Flanela para limpeza geral 
100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

SESI/ 
SENAI 

9 

             

13 Unidade 

Flanela para limpeza geral 

100% algodão, costura 
overloque nas bordas, tamanho 

40x60cm, admitindo-se 
variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

14 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor 

branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

15 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
30 

             

16 Unidade 
Inseticida Aerossol 

Multinseticida 400ml, sem CFC 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

17 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

18 

             

18 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 

carnaúba, perfume suave, 

líquido de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, 

com bico dosador. Embalado 

em frasco plástico opaco 
contendo 500ml 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

19 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

20 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

21 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 

SESI/ 

SENAI 
5 
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fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. 

Absorvem eficientemente 

gorduras e sujidades - 100% 
biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a 
cada 50cm 

22 Unidade 

Pano para chão, branco, 

alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo 

de 120gr 

SESI/ 
SENAI 

38 

             

23 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em 

rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com 

alta alvura. Produto 
acondicionado em caixa de 

papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

91 

             

24 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, 

celulose virgem, folha dupla, 

10cm x 20cm a 20,5cm, 

embalados em caixa com 6000 

folhas 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

25 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura 

não inferior a 24, fabricado com 

fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 
alta alvura, produto 

acondicionado em fardo plástico 

ou Kraft contendo 1000 folhas 
cada 

SESI/ 
SENAI 

159 
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26 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 
plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto 
de 98,99% de 

paradicorobenzeno. Tablete de 

25g 

SESI/ 
SENAI 

18 

             

27 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

28 Unidade 

Sabão em pó multiação, 
princípio ativo alquil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativo 

aniônico, enzimas, branqueador 
óptico, essência, pigmentos e 

outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

29 Unidade 

Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 
dosadoras, produzido com 

matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 

de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. 

Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
106 

             

30 Unidade 

Saboneteira plástica para 

sabonete líquido, com 
reservatório, capacidade de 

800ml, com chave, na cor 

branca 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

SESI/ 
SENAI 

61 
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Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

32 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
61 

             

33 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 300 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

50Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

61 

             

34 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 
de 20 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 
vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

4Kg. 

SESI/ 
SENAI 

30 

             

35 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 

de 30 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta 

SESI/ 
SENAI 

30 
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densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo 

vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

9Kg. 

36 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 
de 50 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 

vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

15Kg. 

SESI/ 

SENAI 
30 

             

37 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade 
de 100 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 
vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

30Kg. 

SESI/ 
SENAI 

30 

             

38 Unidade 
Saponáceo cremoso para 
limpeza de superfície, 

embalagem com 250ml 

SESI/ 

SENAI 
61 

             

39 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico 
PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: aromatizadas 

com fragrância e agentes 
bactericida injetados na própria 

SESI/ 
SENAI 

30 
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tela, a qual neutraliza o cheiro 
da urina e deixa no ambiente um 

aroma agradável. Caixa com 12 
unidades 

40 Pacote 

Touca descartável 

hipoalergênica com elástico 
confeccionada em tecido não 

tecido 100% polipropileno. 

Pacote com 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

41 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

9 

             

LOTE 5 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 5 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 5 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 6 - SERRA CATARINENSE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NCM 

+ 

2.1CST 

ou 

2.2.CS

OSN 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPRE

SA 

(QTD X 

Vlr.Unit

.) 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interesta

dual/Uni

dade da 

Federaçã

o de 

Origem 

da 

Mercador

ia 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquota 

Interna  

SC 
 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇ

O 

TOTAL 

DO 

ITEM – 

JULGA

MENT

O 

PORT

AL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, 

SESI/ 
SENAI 

192 
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banheiras, pias. Embalagem 
com 5litros 

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
38 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
4 

             

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado 

como finalizador do processo de 

lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso 

concentrado, perfumado. 
Acondicionado em embalagem 

plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

11 

             

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 
ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso 
de enceradeira. Embalagem 

com 750ml 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

6 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 
ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso 

de enceradeira. Embalagem 

com 750ml 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

7 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
20 

             

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

1litro 
SESI/ 
SENAI 

21 
             

9 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
68 

             

10 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Lavanda 1litro 

SESI/ 
SENAI 

21 
             

11 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Lavanda 5litros 

SESI/ 

SENAI 
68 

             

12 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 
industrial, comercial e 

doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. 
Excelente neutralizador de 

removedores ácidos ou 
alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

31 
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13 Unidade 
Detergente desincrustante para 
piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

10 
             

14 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. Embalado em 
frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

15 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
40 

             

16 Unidade 
Escova para vaso sanitário, 
cabo plástico e cerdas 

sintéticas, COM suporte 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

17 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no 
mínimo, 100x75mm. 

Composição: lã de aço carbono. 
Pacote com 08 unidades, peso 

mínimo 60g 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face 
(fibra e espuma), formato 

retangular, medindo 

aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, 
fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

261 

             

19 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de 

ponta de ferro de solda 

SESI/ 

SENAI 
26 
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20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 
Abrasivo unidas por resina à 

prova d'água, usada para 

limpeza em geral. Dimensão: 

10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
53 

             

21 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 

SENAI 
81 

             

22 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor 

branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
54 

             

23 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
99 

             

24 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla 

branco / 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
28 

             

25 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
26 

             

26 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para 
limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

27 Unidade 

Limpador de uso geral 
(multiuso), embalagem com 

5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados 
fogões e superfícies laváveis. 

Indicado para remover gorduras, 

fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

28 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

500ml. Utilizado para limpeza 
azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. 

SESI/ 

SENAI 
188 
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Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 

dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

29 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 

flotador universal para limpeza 
de pisos, paredes, inox entre 

outros utensílios. Diluição 1:300. 
Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

30 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 

carnaúba, perfume suave, 
líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 

com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 
SENAI 

17 

             

31 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 
longo de madeira 60cm 

SESI/ 
SENAI 

2 
             

32 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são 
extremamente resistentes e 

delicados com as superfícies. 
Absorvem eficientemente 

gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm 
a 30cm x 300m - Picotado a 

cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
45 

             

33 Unidade 

Pano para chão, branco, 
alvejado, tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo 
de 120gr 

SESI/ 

SENAI 
100 

             

34 Pacote 

Papel higiênico – macio, 

picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 

rolos. Composto de 100% 

celulose virgem expresso na 

SESI/ 

SENAI 
767 

             



 

 

 

 
53 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

embalagem, na cor branca, 
folhas duplas, de alta qualidade 

e alvura 

35 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em 

rolo medindo 10cm de largura x 
300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com 
alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de 

papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

74 

             

36 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 
celulose virgem. Fardo com 6 

bobinas 

SESI/ 
SENAI 

4 

             

37 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura 
não inferior a 24, fabricado com 

fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 

alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico 

ou Kraft contendo 1000 folhas 
cada 

SESI/ 
SENAI 

124
2 

             

38 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto 

de 98,99% de 

paradicorobenzeno. Tablete de 

25g 

SESI/ 

SENAI 
258 

             

39 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, 

com duas borrachas, com a 

base medindo 

aproximadamente 60cm, com 

cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

7 
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41 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 
qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio e 

água. 

SESI/ 

SENAI 
182 

             

42 Unidade 

Sabão em pó multiação, 
princípio ativo alquil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativo 

aniônico, enzimas, branqueador 
óptico, essência, pigmentos e 

outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
28 

             

43 Unidade 
Sabão para máquina de lavar 

louças / Pó / 1Kg 

SESI/ 

SENAI 
94 

             

44 Unidade 

Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 

dosadoras, produzido com 
matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato 
de sódio, 

cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 

Acondicionado em embalagem 

plástica com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

48 

             

45 Unidade 

Saboneteira plástica para 

sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor 

branca 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 15 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

39cm de largura e 58cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

SESI/ 

SENAI 
2 
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3Kg, reforçado, com no mínimo 
6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 
6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
23 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

59cm de largura e 62cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

6Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
16 

             

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 50 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 80cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

10Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
2 

             



 

 

 

 
56 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
19 

             

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
45 

             

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

54 Unidade 

Saponáceo cremoso para 

limpeza de superfície, 
embalagem com 250ml 

SESI/ 
SENAI 

115 

             

55 Unidade 

Suporte de papel toalha para 

banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). 

Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e 

acompanhar chave em plástico 

ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo 

SESI/ 

SENAI 
2 
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buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 

25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

56 Pacote 

Touca descartável 

hipoalergênica com elástico 
confeccionada em tecido não 

tecido 100% polipropileno. 

Pacote com 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

57 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

36 

             

58 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
11 

             

LOTE 6 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 6 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 6 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 7 - VALE DO ITAJAÍ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NCM 

+ 

2.1CST 

ou 

2.2.CS

OSN 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesas 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interestadu

al/Unidade 

da 

Federação 

de Origem 

da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 

 

 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 

2,5%, cor incolor, aplicação 

SESI/ 
SENAI 

700 
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lavagem e alvejante de roupas, 
banheiras, pias. Embalagem 

com 5litros 

2 Unidade  
Spray virucida e bactericida 
multiuso 500ml 

SESI/ 
SENAI 

420 
             

3 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 
auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso 
de enceradeira. Embalagem 

com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
30 

             

4 Unidade Desentupidor Líquido 1litro 
SESI/ 
SENAI 

108 
             

5 Unidade 
Desinfetante de uso geral floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
140 

             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Lavanda 5litros 

SESI/ 
SENAI 

200 
             

7 Unidade 

Detergente de instrumentos 

multienzimático Neutro (diluição 
03ml:01litro água) 1litro 

SESI/ 

SENAI 
72 

             

8 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 

industrial, comercial e 
doméstica. Remove sujidades 

orgânicas e inorgânicas. 

Excelente neutralizador de 
removedores ácidos ou 

alcalinos. Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
122 

             

9 Unidade 
Detergente desincrustante para 
piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

40 
             

10 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral 

e enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
600 
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11 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral 
e enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

40 

             

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. 
Composição: lã de aço carbono. 

Pacote com 08 unidades, peso 

mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face 

(fibra e espuma), formato 

retangular, medindo 
aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, 

fibra sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
900 

             

14 Unidade 

Flanela para limpeza geral 

100% algodão, costura 

overloque nas bordas, tamanho 

30x40cm, admitindo-se 

variação de até 5cm 

SESI/ 

SENAI 
380 

             

15 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 10cm 
comprimento / Diâmetro: 

mínimo 7,5cm e máximo 
9,5cm 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

16 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas 
aproximadas 23x23cm, cor 

branca, tipo folhas duplas. 

Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
240 

             

17 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
200 

             

18 Unidade 
Inseticida Aerossol 

Multinseticida 400ml, sem CFC 

SESI/ 

SENAI 
120 
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19 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 
SENAI 

24 
             

20 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
54 

             

21 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

5litros. Utilizado para limpeza 

azulejos, plásticos e esmaltados 
fogões e superfícies laváveis. 

Indicado para remover gorduras, 

fuligem, poeira, marcas de 
dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas 

em embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
110 

             

22 Unidade 

Limpador de uso geral 

(multiuso), embalagem com 

500ml. Utilizado para limpeza 
azulejos, plásticos e esmaltados 

fogões e superfícies laváveis. 

Indicado para remover gorduras, 
fuligem, poeira, marcas de 

dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas 

em embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

252 

             

23 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 

flotador universal para limpeza 
de pisos, paredes, inox entre 

outros utensílios. Diluição 1:300. 
Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
62 

             

24 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 

carnaúba, perfume suave, 
líquido de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 

com bico dosador. Embalado 
em frasco plástico opaco 

contendo 500ml 

SESI/ 
SENAI 

70 

             

25 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 
algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
78 
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26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são 

extremamente resistentes e 
delicados com as superfícies. 

Absorvem eficientemente 
gorduras e sujidades - 100% 

biodegradáveis. Rolo com 28cm 

a 30cm x 300m - Picotado a 
cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

108 

             

27 Pacote 

Papel higiênico – macio, 

picotado, rolo com 30m, 
embalados em pacote c/ 04 

rolos. Composto de 100% 

celulose virgem expresso na 
embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade 
e alvura 

SESI/ 

SENAI 
90 

             

28 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em 
rolo medindo 10cm de largura x 

300m de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com 

alta alvura. Produto 

acondicionado em caixa de 
papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 

105

0 

             

29 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura 

não inferior a 24, fabricado com 

fibras naturais virgens, 100% 
celulose (não reciclado) 

expresso na embalagem, com 

alta alvura, produto 
acondicionado em fardo plástico 

ou Kraft contendo 1000 folhas 
cada 

SESI/ 
SENAI 

800
0 
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30 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 
SESI/ 
SENAI 

72 
             

31 Unidade 
Pastilha de cloro em tablete de 

200gr 

SESI/ 

SENAI 
50 

             

32 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto 
de 98,99% de 

paradicorobenzeno. Tablete de 

25g 

SESI/ 
SENAI 

440 

             

33 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
96 

             

34 Unidade 

Removedor de ceras, 
Eterbutílico de 

monoetilenoelucol. Tensoativo 
não iônico, conjunvantim, 

alcalizante, veículo e corante. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

24 

             

35 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: 
ácidos graxos, cloreto de sódio 

e água. 

SESI/ 

SENAI 
120 

             

36 Unidade 

Sabão em pó multiação, 
princípio ativo alquil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, enzimas, branqueador 

óptico, essência, pigmentos e 

outras substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
100 

             

37 Unidade 

Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 
dosadoras, produzido com 

matérias primas nobres e 
emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato 

de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

SESI/ 

SENAI 
280 

             



 

 

 

 
63 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 

Acondicionado em embalagem 
plástica com 5litros 

38 Unidade 

Sabonete líquido para ser 

utilizado em saboneteiras 
dosadoras, produzido com 

matérias primas nobres e 

emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato 

de sódio, 
cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. 

Acondicionado em embalagem 
plástica com Refil 800ml com 

biqueira 

SESI/ 
SENAI 

208 

             

39 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 

800ml, com chave, na cor 
branca 

SESI/ 
SENAI 

100 

             

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

4Kg, reforçado, com no mínimo 

6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
96 

             

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

65cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

7Kg, reforçado, com no mínimo 

SESI/ 

SENAI 
60 
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6 micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

63cm de largura e 76cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

12Kg, reforçado, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

84 

             

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

20Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

170 

             

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

23Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

60 

             

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

40Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 

SESI/ 
SENAI 

18 
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confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 300 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 
altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

50Kg, REFORÇADO, com no 

mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

47 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 

de 20 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 
Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 
vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

45cm de largura e 65cm de 

altura, com variação máxima 

de 1cm para cada medida. 
Carga mínima suportada de 

4Kg. 

SESI/ 
SENAI 

20 

             

48 Pacote 

Saco plástico para coleta de 
material biológico, capacidade 

de 100 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 

densidade, com resistência 
mecânica, não permitindo 

vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima 
de 1cm para cada medida. 

Carga mínima suportada de 

30Kg. 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

49 Unidade 

Saponáceo cremoso para 

limpeza de superfície, 

embalagem com 250ml 

SESI/ 
SENAI 

720 
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50 Unidade 

Spray limpeza de contatos 
elétricos 300ml / limpador de 

contatos, mecanismos e 
circuitos elétricos. Não deve 

conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
30 

             

51 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO 
para ROLÃO DE 300m. em 

poliestireno de alto impacto 

(semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um 

kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos 

SESI/ 

SENAI 
60 

             

52 Unidade 

Suporte de papel toalha para 

banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). 

Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e 
acompanhar chave em plástico 

ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo 

buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

60 

             

53 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico 
PVC, medida aproximada de 

185mm x 160mm: aromatizadas 
com fragrância e agentes 

bactericida injetados na própria 

tela, a qual neutraliza o cheiro 
da urina e deixa no ambiente um 

aroma agradável. Caixa com 12 
unidades 

SESI/ 
SENAI 

96 

             

LOTE 7 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 7 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXX 

LOTE 7 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 8 - VALE DO ITAJAÍ MIRIM 
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ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 
 
 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 
 

 

 
 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interestadu

al/Unidade 

da 

Federação 

de Origem 

da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 
 

 
 

 

 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 

 

 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 
cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 

pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

122 

             

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 

Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

196 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
32 

             

4 Unidade  

Amaciante de roupas usado como 
finalizador do processo de 

lavagem de roupas com aspecto 

físico líquido viscoso concentrado, 
perfumado. Acondicionado em 

embalagem plástica com 2litros 

SESI/ 

SENAI 
77 

             

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 
ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de 
enceradeira. Embalagem com 

750ml 

SESI/ 

SENAI 
11 
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6 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 
ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

3 

             

7 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
112 

             

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 
SESI/ 
SENAI 

189 
             

9 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
190 

             

10 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D 
(Nível Intermediário) 5litros 

SESI/ 
SENAI 

1 
             

11 Unidade 
Detergente desincrustante para 

piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 
SENAI 

208 

             

13 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

14 Unidade 

Escova para limpeza de 

mamadeira / plástico / 
polipropileno / 25cm 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

15 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

SESI/ 

SENAI 
3 
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16 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, SEM 

suporte 

SESI/ 
SENAI 

1 
             

17 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: 

lã de aço carbono. Pacote com 08 
unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

18 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

265 

             

19 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de 

ponta de ferro de solda 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

20 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 
d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
107 

             

21 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 
algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

210 

             

22 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

261 

             

23 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 
SENAI 

77 

             

24 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
63 

             

25 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla 

branco / 100 unidades 

SESI/ 

SENAI 
8 
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26 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para 
limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

12 
             

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 
embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
51 

             

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
255 

             

29 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

30 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 
algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
27 

             

31 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente 
resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. 

Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
89 

             

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 

tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

SESI/ 
SENAI 

77 
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63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 
120gr 

33 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m 

de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 
naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
112 

             

34 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose 

virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 
a 20,5cm, embalados em caixa 

com 6000 folhas 

SESI/ 
SENAI 

4 

             

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não 
inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose 
(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo 
plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 

SENAI 

180

5 

             

36 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 
SESI/ 
SENAI 

3 
             

37 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 

pacote com 12 unidades 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

38 
Pacote/C

aixa 

Propé/sapatilha descartável 

branca TNT / Pacote ou caixa com 

100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

39 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
42 

             

40 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com 
duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

4 
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41 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 
ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
264 

             

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 
em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

58 

             

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 15 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 3Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
20 
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45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 50 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

70 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

126 

             

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 

SESI/ 
SENAI 

8 
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1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
71 

             

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 200 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

52 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade de 

100 litros, cor branca, com 
símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 

vazamentos, com no mínimo 6 
micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 30Kg. 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

53 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza 
de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 
SENAI 

48 
             

54 Unidade 

Spray limpeza de contatos 
elétricos 300ml / limpador de 

contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
4 
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55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao 
ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e 
parafusos 

SESI/ 
SENAI 

8 

             

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para 

banheiro, para papel 2 ou 3 
dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um kit 

para fixação na parede contendo 
buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 
25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, 
medida aproximada de 185mm x 

160mm: aromatizadas com 

fragrância e agentes bactericida 
injetados na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e 
deixa no ambiente um aroma 

agradável. Caixa com 12 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

58 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% 
polipropileno. Pacote com 100 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

59 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, 
com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
57 

             

60 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 
SENAI 

3 
             

LOTE 8 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 8 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 8 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  
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LOTE 9 - EXTREMO OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 
 
 

 
 

 

 
 
 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interestadu

al/Unidade 

da 

Federação 

de Origem 

da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquot

a 

Interna  

SC 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
34 

             

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
22 

             

3 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
84 

             

4 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Lavanda 5litros 

SESI/ 
SENAI 

84 
             

5 Unidade 
Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 

SESI/ 

SENAI 
3 
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Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. 

Remove sujidades orgânicas e 
inorgânicas. Excelente 

neutralizador de removedores 

ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 

6 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

7 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

8 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, SEM 

suporte 

SESI/ 

SENAI 
6 

             

9 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 
e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
116 

             

10 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
28 

             

11 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

12 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 
SENAI 

42 
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13 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para 
limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

11 
             

14 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 
algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

15 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 
institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente 
resistentes e delicados com as 

superfícies. Absorvem 
eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. 

Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 
Picotado a cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

16 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 

tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 
SENAI 

11 

             

17 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 
rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 
100% celulose virgem expresso 

na embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade e 
alvura 

SESI/ 

SENAI 
95 

             

18 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m 

de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 
contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

34 

             

19 Fardo 
Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

SESI/ 

SENAI 
448 
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20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose 

(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

20 Unidade 
Pastilha de cloro em tablete de 

200gr 

SESI/ 

SENAI 
39 

             

21 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 
plástico 500ml 

SESI/ 
SENAI 

17 
             

22 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

23 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 
ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
17 

             

24 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 
água, líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

17 

             

25 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 

800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
17 
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26 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 15 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 3Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

27 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

28 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 30 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

22 

             

29 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 50 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 80cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

11 

             

30 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

SESI/ 
SENAI 

8 
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cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

31 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

32 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade de 

20 litros, cor branca, com símbolo 

de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com 
resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 45cm de largura e 

65cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada 
de 4Kg. 

SESI/ 

SENAI 
11 

             

33 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade de 

100 litros, cor branca, com 

símbolo de risco infectante. 

Constituído de polietileno de alta 
densidade, com resistência 

mecânica, não permitindo 
vazamentos, com no mínimo 6 

micras. Medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 30Kg. 

SESI/ 
SENAI 

1 

             

34 Unidade 

Saponáceo cremoso para limpeza 

de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 
SENAI 

11 
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35 Unidade 

Spray limpeza de contatos 
elétricos 300ml / limpador de 

contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

36 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

37 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. 
Medidas Aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
13 

             

38 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, 

medida aproximada de 185mm x 

160mm: aromatizadas com 
fragrância e agentes bactericida 

injetados na própria tela, a qual 
neutraliza o cheiro da urina e 

deixa no ambiente um aroma 

agradável. Caixa com 12 
unidades 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

39 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

LOTE 9 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 9 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 9 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  
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LOTE 10 - OESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

S 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPRE

SA 

(QTD X 

Vlr.Unit

.) 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Alíquota 

ICMS 

Interestadu

al/Unidade 

da 

Federação 

de Origem 

da 

Mercadoria 
 

 

 
 

 

 

 
 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 
 

 

 

 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 
 
 

 
 

 

 
 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 
 
 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, 

pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

423 

             

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso 
doméstico, para uso geral, 46º. 

Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 2litros 
SESI/ 
SENAI 

25 
             

4 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
4 

             

5 Unidade  

Amaciante de roupas usado como 

finalizador do processo de 

lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso concentrado, 

SESI/ 

SENAI 
21 
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perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

6 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
3 

             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

1litro 
SESI/ 
SENAI 

57 
             

9 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D 

(Nível Intermediário) 5litros 

SESI/ 

SENAI 
57 

             

10 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 
industrial, comercial e doméstica. 

Remove sujidades orgânicas e 

inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores 

ácidos ou alcalinos. Embalagem 
de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

32 

             

11 Unidade 
Detergente desincrustante para 

piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
75 

             

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 
500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
70 

             

13 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

149 
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14 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 
SENAI 

9 
             

15 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, SEM 

suporte 

SESI/ 
SENAI 

10 
             

16 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: 

lã de aço carbono. Pacote com 08 
unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

17 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

423 

             

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 
Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

40 

             

19 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

20 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 
algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
100 

             

21 Pacote 

Guardanapo de papel, material 
celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
110 

             

22 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
62 
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23 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 
SENAI 

5 
             

24 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
12 

             

25 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 5litros. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

50 

             

26 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 
embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

27 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 
flotador universal para limpeza de 

pisos, paredes, inox entre outros 

utensílios. Diluição 1:300. 
Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

60 

             

28 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 

carnaúba, perfume suave, líquido 
de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 
com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 
SENAI 

4 

             

29 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
30 

             

30 Unidade 
Pano para chão, branco, alvejado, 

tipo saco, medindo 

SESI/ 

SENAI 
20 
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aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 

120gr 

31 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 
rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso na 
embalagem, na cor branca, folhas 

duplas, de alta qualidade e alvura 

SESI/ 

SENAI 
75 

             

32 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m 
de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em 
caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
299 

             

33 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 

celulose virgem. Fardo com 6 
bobinas 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

34 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose 

(não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

SESI/ 

SENAI 

134

5 

             

35 Unidade 
Pastilha de cloro em tablete de 

200gr 

SESI/ 

SENAI 
50 

             

36 
Pacote/C

aixa 

Propé/sapatilha descartável 

branca TNT / Pacote ou caixa com 

100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

37 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
10 
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38 Unidade 

Rodo plástico, com duas 
borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 
cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

39 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 
qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 

ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, contendo 
tensoativo biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

105 

             

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 

água, líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

53 

             

42 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 

800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 15 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 3Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 

SESI/ 

SENAI 
8 
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confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
45 

             

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 30 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

20 

             

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 50 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
15 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

SESI/ 

SENAI 
50 
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largura e 76cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
75 

             

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

3 

             

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 300 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 

altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 50Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
7 

             

52 Unidade 

Saponáceo cremoso para limpeza 

de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
324 

             

53 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e acompanhar 

SESI/ 
SENAI 

10 
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chave em plástico ABS, bem como 
um kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos 

54 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, 
medida aproximada de 185mm x 

160mm: aromatizadas com 
fragrância e agentes bactericida 

injetados na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e 
deixa no ambiente um aroma 

agradável. Caixa com 12 
unidades 

SESI/ 
SENAI 

15 

             

55 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

56 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

15 

             

LOTE 10 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 10 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 10 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 11 - SUDESTE / SEDE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Possui 

redução 

na base 

de 

cálculo 

do ICMS 

próprio? 

(Caso 

sim 

informar 

percentu

al de 

redução 

e 

embasa

mento 

legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interestadu

al/Unidade 

da 

Federação 

de Origem 

da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 

 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 

 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Custo 

Unitário  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

DO ITEM 

– 

JULGAM

ENTO 

PORTAL 

(R$) 
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EMPRES

A 
 
 

Vlr.Uni

t.) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 

SENAI 
783 

             

2 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 
cor incolor, aplicação: lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 

pias. Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

292 

             

3 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 

Embalagem com 1litro 

SESI/ 
SENAI 

116
8 

             

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 

SENAI 
67 

             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 
SESI/ 
SENAI 

479 
             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Lavanda 1litro 

SESI/ 

SENAI 
57 

             

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral 

Lavanda 5litros 

SESI/ 

SENAI 
151 

             

9 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 

industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e 

inorgânicas. Excelente 

neutralizador de removedores 
ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
51 
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10 Unidade 
Detergente desincrustante para 
piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

7 
             

11 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. Embalado em 
frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
451 

             

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
33 

             

13 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 

SENAI 
42 

             

14 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, SEM 

suporte 

SESI/ 

SENAI 
41 

             

15 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no 
mínimo, 100x75mm. Composição: 

lã de aço carbono. Pacote com 08 
unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

16 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

581 
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17 Unidade 
Esponja vegetal para limpeza de 
ponta de ferro de solda 

SESI/ 
SENAI 

24 
             

18 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 
d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
46 

             

19 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 
algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 
SENAI 

334 

             

20 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 40x60cm, 

admitindo-se variação de até 
5cm 

SESI/ 

SENAI 
372 

             

21 Unidade 

Funil plástico entre 8cm e 10cm 

comprimento / Diâmetro: 
mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 

SESI/ 
SENAI 

1 

             

22 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

23 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 

136

1 

             

24 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
58 

             

25 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 
SENAI 

3 
             

26 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

166 

             

27 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

SESI/ 

SENAI 
23 
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embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

28 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 500ml. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

150 

             

29 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 
carnaúba, perfume suave, líquido 

de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 
com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 

SENAI 
803 

             

30 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
15 

             

31 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 
algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
184 

             

32 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 

tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 
SENAI 

118 

             

33 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 
rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso 
na embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade e 
alvura 

SESI/ 

SENAI 
192 

             

34 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m 

de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 

SESI/ 

SENAI 

153

1 
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naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

35 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose 

(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 

SENAI 

514

8 

             

36 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

37 Unidade 
Pastilha de cloro em tablete de 

200gr 
SESI/ 
SENAI 

197 
             

38 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 

617

8 

             

39 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 

pacote com 12 unidades 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

40 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 
plástico 500ml 

SESI/ 
SENAI 

199 
             

41 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com 

duas borrachas, com a base 
medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

42 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
304 

             

43 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 

ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, 
essência, pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 

SESI/ 

SENAI 
158 
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acondicionados em caixa ou 
pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 
biodegradável 

44 Unidade 
Sabão para máquina de lavar 

louças / Pó / 1Kg 

SESI/ 

SENAI 
192 

             

45 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 
em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado 

em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
289 

             

46 Unidade 

Saboneteira plástica para 

sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
110 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
64 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 30 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

81 
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49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
64 

             

50 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 

103

3 

             

51 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

195 

             

52 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

303 

             

53 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 
altura, com variação máxima de 

SESI/ 
SENAI 

63 
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1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

54 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza 
de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
737 

             

55 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
88 

             

56 Unidade 

Suporte de papel toalha para 

banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um 

kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. 

Medidas Aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

88 

             

57 Caixa 

Tela para Mictórios: Plástico PVC, 

medida aproximada de 185mm x 
160mm: aromatizadas com 

fragrância e agentes bactericida 
injetados na própria tela, a qual 

neutraliza o cheiro da urina e 

deixa no ambiente um aroma 
agradável. Caixa com 12 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
99 

             

58 Unidade 
Vassoura em cerda de nylon, 
com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
141 

             

LOTE 11 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 11 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 
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LOTE 11 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 12 - LITORAL SUL 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 
 
 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 
 
 

 
 

Possui 
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o na 
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de 
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do 

ICMS 

próprio

? 

(Caso 

sim 

inform

ar 

percen

tual de 

reduçã

o e 

embas

ament

o legal) 
 

 

 
 

 
 

Alíquota 

ICMS 

Interestadual/

Unidade da 

Federação de 

Origem da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 
 

 
 

 

 
 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 
 
 

 

 

 
 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Cust

o 

Unitá

rio  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL DO 

ITEM – 

JULGAMENT

O PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, 

pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

268 

             

2 Unidade  
Álcool etílico hidratado uso 
doméstico, para uso geral, 46º. 

Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
94 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

56 
             

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 
auto brilho e secagem rápida, 

SESI/ 

SENAI 
26 
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100% acrílica, dispensa o uso de 
enceradeira. Embalagem com 

750ml 

5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

107 
             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
82 

             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
87 

             

8 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 

industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e 

inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores 

ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

64 

             

9 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 
situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 
500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 
SENAI 

26 

             

10 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

6 

             

11 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

12 Pacote 
Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 

SESI/ 

SENAI 
2 
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geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: 
lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 
e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra 
sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
167 

             

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

15 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
111 

             

16 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

17 Unidade 
Funil plástico entre 8cm e 10cm 
comprimento / Diâmetro: 

mínimo 7,5cm e máximo 9,5cm 

SESI/ 
SENAI 

1 
             

18 Pacote 

Guardanapo de papel, material 
celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 
duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
34 

             

19 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 
SENAI 

82 

             

20 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 
SENAI 

2 
             

21 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
97 
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22 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 
embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
18 

             

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 

SENAI 
220 

             

24 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 

flotador universal para limpeza de 

pisos, paredes, inox entre outros 
utensílios. Diluição 1:300. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
17 

             

25 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 
longo de madeira 60cm 

SESI/ 
SENAI 

4 
             

26 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

38 

             

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente 

resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. 
Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
32 
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28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 
tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 
120gr 

SESI/ 

SENAI 
61 

             

29 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 

rolo com 30m, embalados em 
pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso na 
embalagem, na cor branca, folhas 

duplas, de alta qualidade e alvura 

SESI/ 

SENAI 
179 

             

30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m 

de comprimento, produto 
absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 
expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em 
caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 
SENAI 

164 

             

31 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 

celulose virgem. Fardo com 6 

bobinas 

SESI/ 

SENAI 
34 

             

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose 

(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
576 

             

33 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 

SESI/ 

SENAI 
70 

             

34 Unidade 
Pedra sanitária, com suporte 
plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 

SESI/ 

SENAI 
290 
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98,99% de paradicorobenzeno. 
Tablete de 25g 

35 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
26 

             

36 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com 

duas borrachas, com a base 

medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

37 Unidade 

Rodo plástico, com duas 
borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 
cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

38 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 
qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

39 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 

ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, contendo 
tensoativo biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

85 

             

40 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 

água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

110 

             

41 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 

800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
10 
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42 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 15 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 39cm de 
largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 3Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
41 

             

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
38 

             

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 30 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 6Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

13 

             

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

93 

             

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 50 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

SESI/ 
SENAI 

4 
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cada medida. Carga mínima 
suportada de 10Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 60 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

58 

             

49 Pacote 

Saco plástico para coleta de 

material biológico, capacidade de 

50 litros, cor branca, com símbolo 
de risco infectante. Constituído de 

polietileno de alta densidade, com 
resistência mecânica, não 

permitindo vazamentos, com no 

mínimo 6 micras. Medidas 

aproximadas: 63cm de largura e 

80cm de altura, com variação 
máxima de 1cm para cada 

medida. Carga mínima suportada 

de 15Kg. 

SESI/ 
SENAI 

23 

             

50 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza 
de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 
SENAI 

147 
             

51 Unidade 

Spray limpeza de contatos 
elétricos 300ml / limpador de 

contatos, mecanismos e circuitos 
elétricos. Não deve conter CFC 

SESI/ 

SENAI 
2 
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52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao 
ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem como 
um kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

53 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um kit 

para fixação na parede contendo 

buchas e parafusos. Medidas 

Aproximadas: 29cm (altura) x 

25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

54 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

55 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

15 

             

56 Unidade Vinagre de álcool 5litros 
SESI/ 

SENAI 
2 

             

LOTE 12 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 12 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 12 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  
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SOS

N 
acessóri

as) 

VALOR 

A SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPRE

SA 

(QTD X 

Vlr.Unit

.) 
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próprio

? 

(Caso 

sim 

inform

ar 

percen

tual de 

reduçã

o e 

embas

ament

o legal) 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 

 

 

 

 
 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, 

pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

76 

             

2 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 
cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 

alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
32 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
3 

             

4 Unidade 

Amaciante de roupas usado como 

finalizador do processo de 

lavagem de roupas com aspecto 
físico líquido viscoso concentrado, 

perfumado. Acondicionado em 
embalagem plástica com 2litros 

SESI/ 
SENAI 

3 

             

5 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 
auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
4 
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6 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

22 
             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
55 

             

8 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
55 

             

9 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 

industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e 

inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores 

ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

4 

             

10 Unidade 
Detergente desincrustante para 

piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

11 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. Embalado em 
frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
81 

             

12 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 

SENAI 
32 

             

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: 

SESI/ 
SENAI 

11 
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lã de aço carbono. Pacote com 08 
unidades, peso mínimo 60g 

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
165 

             

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 
Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em 
geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

44 

             

16 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 
bordas, tamanho 30x40cm, 

admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

17 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

18 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
70 

             

19 Unidade 
Inseticida Aerossol Multinseticida 

400ml, sem CFC 

SESI/ 

SENAI 
3 

             

20 Caixa 
Lenços descartáveis folha dupla 
branco / 100 unidades 

SESI/ 
SENAI 

10 
             

21 Unidade Limpa estofados líquido 300ml 
SESI/ 

SENAI 
1 

             

22 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

7 

             

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 
embalagem com 500ml. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 
de dedos e saltos, riscos de lápis. 

SESI/ 

SENAI 
19 
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Sem a presença de amônia na 
composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

24 Unidade 

Limpador multiuso concentrado - 

flotador universal para limpeza de 
pisos, paredes, inox entre outros 

utensílios. Diluição 1:300. 

Embalagem de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
48 

             

25 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 

carnaúba, perfume suave, líquido 

de média viscosidade, de 
secagem rápida e de odor floral, 

com bico dosador. Embalado em 
frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 

SENAI 
13 

             

26 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 
algodão, absorvente, lavável e 

durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 

SENAI 
8 

             

27 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 

ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 
fibras de poliéster e viscose, não 

soltam fiapos e são extremamente 

resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e 
sujidades - 100% biodegradáveis. 

Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
16 

             

28 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 

tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-
resistente, com peso mínimo de 

120gr 

SESI/ 

SENAI 
40 

             

29 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 
rolo com 30m, embalados em 

pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso 
na embalagem, na cor branca, 

folhas duplas, de alta qualidade e 

alvura 

SESI/ 

SENAI 
8 
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30 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m 
de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
98 

             

31 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose 

virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 

a 20,5cm, embalados em caixa 
com 6000 folhas 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose 

(não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

274
3 

             

33 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

34 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 
98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
14 

             

35 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 
pacote com 12 unidades 

SESI/ 
SENAI 

3 
             

36 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

37 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
41 

             

38 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 

ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, 

SESI/ 
SENAI 

8 
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essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou 
pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 

biodegradável 

39 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado 

em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
20 

             

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 15 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

3 

             

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

29 

             

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 59cm de 

largura e 62cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

SESI/ 
SENAI 

10 
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cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

59 

             

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

10 

             

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
16 
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47 Unidade 
Saponáceo cremoso para limpeza 
de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 
SENAI 

100 
             

48 Unidade 
Secante para máquina de lavar 
louças / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

2 
             

49 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

50 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um 

kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. 
Medidas aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

51 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 

unidades 

SESI/ 

SENAI 
4 

             

52 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
2 

             

LOTE 13 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 13 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 13 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 14 - NORTE NORDESTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 
1.NC

M + 

2.1C

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

Valor 

TOTAL 

- 

Possui 

reduçã

o na 

Alíquota 

ICMS 

Interestadual/

Valor 

do 

Alíquot

a 

Base 

de 

cálc

DIFA - 

Valor 

ICMS 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

Cust

o 

Unitá

PREÇO 

TOTAL DO 

ITEM – 
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ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPRE

SA 

(QTD X 

Vlr.Unit

.) 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

base 

de 

cálculo 

do 

ICMS 

próprio

? 

(Caso 

sim 

inform

ar 

percen

tual de 

reduçã

o e 

embas

ament

o legal) 

Unidade da 

Federação de 

Origem da 

Mercadoria 

ICMS 

(R$) 
Interna  

SC 
 

 
 

 

 
 

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

rio  

(R$) 
JULGAMENT

O PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 
alvejante de roupas, banheiras, 

pias. Embalagem com 5litros 

SESI/ 
SENAI 

606 

             

2 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 
SENAI 

6 
             

3 Unidade  

Amaciante de roupas usado como 

finalizador do processo de 
lavagem de roupas com aspecto 

físico líquido viscoso concentrado, 
perfumado. Acondicionado em 

embalagem plástica com 2litros 

SESI/ 

SENAI 
36 

             

4 Unidade 

Cera líquida INCOLOR para 
ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de 
enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
70 
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5 Unidade Cloro líquido 5litros 
SESI/ 
SENAI 

9 
             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
502 

             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
60 

             

8 Unidade 
Desinfetante Hospitalar Peroxy 4D 
(Nível Intermediário) 5litros 

SESI/ 
SENAI 

142 
             

9 Unidade 
Detergente desincrustante para 

piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

10 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 
enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 
500ml, provido de tampa fixada 

sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 
SENAI 

280 

             

11 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 
copa e cozinha, composto por 

matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 
garantir a remoção de resíduos 

gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. 5litros 

SESI/ 
SENAI 

83 

             

12 Unidade 

Escova para limpeza de 

mamadeira / plástico / 

polipropileno / 25cm 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

13 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 
SENAI 

8 

             

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

659 
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15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 
Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

227 

             

16 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 

algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 30x40cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 

SENAI 
105 

             

17 Unidade 

Flanela para limpeza geral 100% 
algodão, costura overloque nas 

bordas, tamanho 40x60cm, 
admitindo-se variação de até 

5cm 

SESI/ 
SENAI 

104 

             

18 Pacote 

Guardanapo de papel, material 
celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
51 

             

19 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
93 

             

20 Unidade 
Inseticida Aerossol Multinseticida 

400ml, sem CFC 

SESI/ 

SENAI 
1 

             

21 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
36 

             

22 Unidade 
Limpa vidro, concentrado, para 
limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
65 

             

23 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 
embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

20 

             

24 Unidade 
Lustra móveis a base de cera de 
carnaúba, perfume suave, líquido 

de média viscosidade, de 

SESI/ 

SENAI 
12 
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secagem rápida e de odor floral, 
com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

25 Unidade 

Pano de prato, branco, 100% 

algodão, absorvente, lavável e 
durável medindo 

aproximadamente 45x60cm 

SESI/ 
SENAI 

31 

             

26 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente 

resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. 
Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

3 

             

27 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 
tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 
120gr 

SESI/ 

SENAI 
248 

             

28 Pacote 

Papel higiênico – macio, picotado, 

rolo com 30m, embalados em 
pacote c/ 04 rolos. Composto de 

100% celulose virgem expresso 

na embalagem, na cor branca, 
folhas duplas, de alta qualidade e 

alvura 

SESI/ 
SENAI 

98 

             

29 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m 
de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta 

alvura. Produto acondicionado em 
caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
307 
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30 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose 
virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 

a 20,5cm, embalados em caixa 
com 6000 folhas 

SESI/ 

SENAI 
36 

             

31 Pacote 

Papel toalha bobina largura 

20cmx200m Branco 100% 
celulose virgem. Fardo com 6 

bobinas 

SESI/ 
SENAI 

134 

             

32 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 
interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não 
inferior a 24, fabricado com fibras 

naturais virgens, 100% celulose 
(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo 
plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

255
3 

             

33 Unidade 
Pasta de limpeza multiuso rosa 

500gr 
SESI/ 
SENAI 

61 
             

34 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
253 

             

35 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
25 

             

36 Unidade 

Removedor de ceras, Eterbutílico 
de monoetilenoelucol. Tensoativo 

não iônico, conjunvantim, 

alcalizante, veículo e corante. 
Embalagem de 5litros 

SESI/ 
SENAI 

20 

             

37 Unidade 

Rodo com base de alumínio, com 

duas borrachas, com a base 
medindo aproximadamente 

60cm, com cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 
SENAI 

1 

             

38 Unidade 

Rodo plástico, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 

cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

39 Unidade 
Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

SESI/ 

SENAI 
227 
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INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

40 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 

ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, 
essência, pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou 
pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 
biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
58 

             

41 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 
sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 
9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 

em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
326 

             

42 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 

em saboneteiras dosadoras, 
produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 
água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com Refil 

800ml com biqueira 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

43 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 

800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
31 
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44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
285 

             

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
219 

             

46 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

300 

             

47 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

395 

             

48 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 150 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

90cm de largura e 105cm de 
altura, com variação máxima de 

SESI/ 
SENAI 

200 
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1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 23Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

49 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
85 

             

50 Unidade 

Saponáceo cremoso para limpeza 

de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
494 

             

51 Unidade 
Secante para máquina de lavar 

louças / 5 litros 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

52 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 

de alto impacto (semelhante ao 
ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e 
parafusos 

SESI/ 
SENAI 

2 

             

53 Unidade 

Suporte de papel toalha para 

banheiro, para papel 2 ou 3 
dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir 
fechadura e acompanhar chave 

em plástico ABS, bem como um 
kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. 

Medidas Aproximadas: 29cm 
(altura) x 25cm (largura) x 12cm 

(profundidade) 

SESI/ 

SENAI 
2 

             

54 Pacote 
Touca descartável hipoalergênica 
com elástico confeccionada em 

tecido não tecido 100% 

SESI/ 

SENAI 
26 
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polipropileno. Pacote com 100 
unidades 

55 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
15 

             

56 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
16 

             

LOTE 14 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 14 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 14 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 15 - VALE DO ITAPOCÚ 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 
 

 
 
 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPRE

SA 

(QTD X 

Vlr.Unit

.) 

Possui 

reduçã

o na 

base 

de 

cálculo 

do 

ICMS 

próprio

? 

(Caso 

sim 

inform

ar 

percen

tual de 

reduçã

o e 

embas

ament

o legal) 
 
 

 
 

Alíquota 

ICMS 

Interestadual/

Unidade da 

Federação de 

Origem da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 
 
 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 

 
 

 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 

 

 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 
 

 

 
 

Cust

o 

Unitá

rio  

(R$) 

PREÇO 

TOTAL DO 

ITEM – 

JULGAMENT

O PORTAL 

(R$) 
 

 

 
 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 

química: hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 

cor incolor, aplicação lavagem e 

SESI/ 

SENAI 
347 
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alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
43 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
27 

             

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

5 

             

5 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
266 

             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral 
Lavanda 5litros 

SESI/ 
SENAI 

27 
             

7 Unidade 

Detergente desengordurante 

neutro, concentrado inodoro. 
Indicado para higienização 

industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e 

inorgânicas. Excelente 

neutralizador de removedores 
ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
41 

             

8 Unidade 
Detergente desincrustante para 
piso / 5litros 

SESI/ 
SENAI 

22 
             

9 Unidade 

Detergente líquido neutro 

biodegradável pronto uso, para 
lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. Embalado em 

frasco plástico flexível e 
inquebrável com capacidade de 

500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

SESI/ 

SENAI 
253 

             

10 Unidade 

Escova para limpeza de 

mamadeira / plástico / 
polipropileno / 25cm 

SESI/ 

SENAI 
5 
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11 Unidade 
Escova para vaso sanitário, cabo 
plástico e cerdas sintéticas, COM 

suporte 

SESI/ 
SENAI 

16 
             

12 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 
retangular, aplicação limpeza 

geral, textura macia e isenta de 
sinais de oxidação, medindo, no 

mínimo, 100x75mm. Composição: 

lã de aço carbono. Pacote com 08 
unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
25 

             

13 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 
medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 
média. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 
SENAI 

244 

             

14 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 

tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 
Abrasivo unidas por resina à prova 

d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 
SENAI 

270 

             

15 Pacote 

Guardanapo de papel, material 

celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 
duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
352 

             

16 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 
Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 
SENAI 

76 

             

17 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 
SENAI 

55 
             

18 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 
Embalagem 5litros 

SESI/ 

SENAI 
27 

             

19 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 5litros. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 

SESI/ 

SENAI 
51 

             



 

 

 

 
128 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3334 5623 

embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 500ml. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 
embalagens de papelão 

devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

231 

             

21 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 
carnaúba, perfume suave, líquido 

de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 
com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 

SENAI 
21 

             

22 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

23 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente 

resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. 
Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

SESI/ 

SENAI 
63 

             

24 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 
tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 
63 a 70cm, 100% algodão, 

alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 
120gr 

SESI/ 

SENAI 
60 

             

25 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 

higiênico branco, gofrado, em rolo 
medindo 10cm de largura x 300m 

de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 

SESI/ 

SENAI 
391 
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naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

26 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 
absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose 

(não reciclado) expresso na 

embalagem, com alta alvura, 
produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 

folhas cada 

SESI/ 

SENAI 
891 

             

27 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 

consistência sólida; composto de 
98,99% de paradicorobenzeno. 

Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
227 

             

28 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 
pacote com 12 unidades 

SESI/ 
SENAI 

27 
             

29 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 

plástico 500ml 

SESI/ 

SENAI 
24 

             

30 Unidade 

Rodo plástico, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 
cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
15 

             

31 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 
qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 
graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 

SENAI 
199 

             

32 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 

ativo alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo aniônico, 

enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras 
substâncias permitidas, 

acondicionados em caixa ou 
pacote plástico com 1kg, 

contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 
SENAI 

133 
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33 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 
em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 
nobres e emolientes naturais. 

Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 
dietanolamina de ácido graxo de 

coco, ácido cítrico, espessante, 
perolizante, corante, perfume e 

água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 
Fragrância: Neutro. Acondicionado 

em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
246 

             

34 Unidade 

Saboneteira plástica para 

sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
55 

             

35 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 15 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
55 

             

36 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 20 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 45cm de 

largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 4Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

59 

             

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com 

SESI/ 

SENAI 
78 
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no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 7Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
71 

             

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 50 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
16 

             

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 76cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 12Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

47 

             

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 100 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
192 

             

42 Pacote 
Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

SESI/ 
SENAI 

5 
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preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

43 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 300 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 

altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 50Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

44 Unidade 

Saponáceo cremoso para limpeza 

de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 

SENAI 
267 

             

45 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 
Possuir fechadura e acompanhar 

chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na 
parede contendo buchas e 

parafusos 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

46 Unidade 

Suporte de papel toalha para 
banheiro, para papel 2 ou 3 

dobras em poliestireno de alto 
impacto (semelhante ao ABS). Cor 

predominante Branco. Possuir 

fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um 

kit para fixação na parede 

contendo buchas e parafusos. 
Medidas Aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

SESI/ 
SENAI 

22 

             

47 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% 

SESI/ 

SENAI 
31 
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polipropileno. Pacote com 100 
unidades 

48 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 

SENAI 
10 

             

49 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
9 

             

LOTE 15 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 15 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 15 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 

 

LOTE 16 - PLANALTO NORTE 

ITEM UN DESCRIÇÃO  Qtd 

1.NC

M + 

2.1C

ST 

ou 

2.2.C

SOS

N 

Marca-

Modelo 

Valor 

unitário 

produto 

(incluind

o 

despesa

s 

acessóri

as) 

VALOR A 

SER 

FATURA

DO 

PARA O 

SESI/SC, 

QUE 

SERÁ 

PAGO A 

EMPRES

A 
 

 

 
 

Valor 

TOTAL 

- 

VALOR 

A SER 

FATUR

ADO 

PARA 

O 

SESI/S

C, QUE 

SERÁ 

PAGO 

A 

EMPR

ESA 

(QTD X 

Vlr.Uni

t.) 
 

 
 

 
 
 

Possui 

reduçã

o na 

base 

de 

cálculo 

do 

ICMS 

próprio

? 

(Caso 

sim 

inform

ar 

percen

tual de 

reduçã

o e 

embas

ament

o legal) 

Alíquota 

ICMS 

Interestadual/

Unidade da 

Federação de 

Origem da 

Mercadoria 

Valor 

do 

ICMS 

(R$) 

Alíquot

a 

Interna  

SC 
 
 

 
 

Base 

de 

cálc

ulo 

do 

ICMS 

– 

Difer

enci

al de 

alíqu

ota 

(R$) 
 

 
 

DIFA - 

Valor 

ICMS 

Diferenci

al de 

alíquota 

– Valor 

do ICMS 

SC 

menos o 

Valor do 

ICMS 

outro 

Estado 

por Item 

DIFA – Valor 

ICMS 

Diferencial de 

alíquota – Valor 

do ICMS SC 

menos o Valor 

do ICMS outro 

Estado TOTAL 

(QTD X DIFAL 

por item) 

Cust

o 

Unitá

rio  

(R$) 
 

 
 

PREÇO 

TOTAL DO 

ITEM – 

JULGAMENT

O PORTAL 

(R$) 

1 Unidade 

Água sanitária, composição 
química: hipoclorito de sódio, 

hidróxido de sódio, cloreto, teor 

cloro ativo, variação de 2 a 2,5%, 
cor incolor, aplicação lavagem e 

SESI/ 
SENAI 

348 
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alvejante de roupas, banheiras, 
pias. Embalagem com 5litros 

2 Unidade  

Álcool etílico hidratado uso 

doméstico, para uso geral, 46º. 
Embalagem com 1litro 

SESI/ 

SENAI 
43 

             

3 Unidade  Alvejante sem cloro 5litros 
SESI/ 

SENAI 
27 

             

4 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 

auto brilho e secagem rápida, 
100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

750ml 

SESI/ 
SENAI 

8 

             

5 Unidade 

Cera líquida AMARELA para 

ladrilhos e pisos, perfume floral, 
auto brilho e secagem rápida, 

100% acrílica, dispensa o uso de 

enceradeira. Embalagem com 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

6 Unidade 
Desinfetante de uso geral Floral 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
266 

             

7 Unidade 
Desinfetante de uso geral Lavanda 

5litros 

SESI/ 

SENAI 
27 

             

8 Unidade 

Detergente desengordurante 
neutro, concentrado inodoro. 

Indicado para higienização 

industrial, comercial e doméstica. 
Remove sujidades orgânicas e 

inorgânicas. Excelente 
neutralizador de removedores 

ácidos ou alcalinos. Embalagem 

de 5litros 

SESI/ 

SENAI 
41 

             

9 Unidade 
Detergente desincrustante para 

piso / 5litros 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

10 Unidade 

Detergente líquido neutro 
biodegradável pronto uso, para 

lavagem de louça e utensílios de 

copa e cozinha, composto por 
matéria ativa detergente, PH 

situado entre 5,5 e 8,0. Deverá 

garantir a remoção de resíduos 
gordurosos e sujidades em geral e 

enxágue rápido. Embalado em 
frasco plástico flexível e 

inquebrável com capacidade de 

SESI/ 
SENAI 

253 
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500ml, provido de tampa fixada 
sob pressão e bico aplicador 

11 Unidade 

Escova para limpeza de 

mamadeira / plástico / 
polipropileno / 25cm 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

12 Unidade 

Escova para vaso sanitário, cabo 

plástico e cerdas sintéticas, COM 
suporte 

SESI/ 

SENAI 
16 

             

13 Pacote 

Esponja de lã de aço, formato 

retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de 

sinais de oxidação, medindo, no 
mínimo, 100x75mm. Composição: 

lã de aço carbono. Pacote com 08 

unidades, peso mínimo 60g 

SESI/ 

SENAI 
23 

             

14 Unidade 

Esponja de louça dupla face (fibra 

e espuma), formato retangular, 

medindo aproximadamente 

110x75x23mm, Abrasividade 

média. Composição: espuma de 
poliuretano com bactericida, fibra 

sintética com Abrasivo 

SESI/ 

SENAI 
360 

             

15 Unidade 

Fibra para limpeza geral não 
tecido à base de fibras sintéticas 

NA COR VERDE e minerais 

Abrasivo unidas por resina à prova 
d'água, usada para limpeza em 

geral. Dimensão: 10cm x 26cm 

SESI/ 

SENAI 
270 

             

16 Pacote 

Guardanapo de papel, material 
celulose, medidas aproximadas 

23x23cm, cor branca, tipo folhas 

duplas. Pacote com 50 unidades 

SESI/ 

SENAI 
352 

             

17 Unidade 

Odorizador de ar em aerossol, 

sem CFC, perfume lavanda. 

Acondicionado em frasco com 

400ml 

SESI/ 

SENAI 
77 

             

18 Unidade Limpa alumínio 500ml 
SESI/ 

SENAI 
55 

             

19 Unidade 

Limpa vidro, concentrado, para 

limpeza de vidros e acrílicos. 

Embalagem 5litros 

SESI/ 
SENAI 

27 

             

20 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 5litros. Utilizado 

para limpeza azulejos, plásticos e 
esmaltados fogões e superfícies 

SESI/ 

SENAI 
51 
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laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

21 Unidade 

Limpador de uso geral (multiuso), 

embalagem com 500ml. Utilizado 
para limpeza azulejos, plásticos e 

esmaltados fogões e superfícies 
laváveis. Indicado para remover 

gorduras, fuligem, poeira, marcas 

de dedos e saltos, riscos de lápis. 
Sem a presença de amônia na 

composição. Acondicionadas em 

embalagens de papelão 
devidamente identificadas 

SESI/ 
SENAI 

231 

             

22 Unidade 

Lustra móveis a base de cera de 

carnaúba, perfume suave, líquido 
de média viscosidade, de 

secagem rápida e de odor floral, 
com bico dosador. Embalado em 

frasco plástico opaco contendo 

500ml 

SESI/ 

SENAI 
21 

             

23 Unidade 
Pá para lixo de metal com cabo 

longo de madeira 60cm 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

24 Unidade 

Pano Multiuso para limpeza de 
ambientes domésticos e 

institucionais. Fabricados com 

fibras de poliéster e viscose, não 
soltam fiapos e são extremamente 

resistentes e delicados com as 
superfícies. Absorvem 

eficientemente gorduras e 

sujidades - 100% biodegradáveis. 
Rolo com 28cm a 30cm x 300m - 

Picotado a cada 50cm 

SESI/ 
SENAI 

64 

             

25 Unidade 

Pano para chão, branco, alvejado, 
tipo saco, medindo 

aproximadamente 46 a 48cm X 

63 a 70cm, 100% algodão, 
alvejado, pré amaciado, super-

resistente, com peso mínimo de 
120gr 

SESI/ 

SENAI 
119 
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26 Pacote 

Papel higiênico 300m – Papel 
higiênico branco, gofrado, em rolo 

medindo 10cm de largura x 300m 
de comprimento, produto 

absorvente, fabricado com fibras 

naturais, 100% celulose virgem, 

gramatura mínima 20gr, 

expresso na embalagem, com alta 
alvura. Produto acondicionado em 

caixa de papelão ou saco plástico 

contendo 8 rolos cada 

SESI/ 

SENAI 
131 

             

27 Caixa 

Papel Higiênico Cai Cai, celulose 

virgem, folha dupla, 10cm x 20cm 

a 20,5cm, embalados em caixa 
com 6000 folhas 

SESI/ 

SENAI 
9 

             

28 Fardo 

Papel toalha branco, gofrado, 

interfolhas 2 dobras, tamanho 

20cm x 20cm, produto 

absorvente, com gramatura não 

inferior a 24, fabricado com fibras 
naturais virgens, 100% celulose 

(não reciclado) expresso na 
embalagem, com alta alvura, 

produto acondicionado em fardo 

plástico ou Kraft contendo 1000 
folhas cada 

SESI/ 
SENAI 

885 

             

29 Unidade 

Pedra sanitária, com suporte 

plástico, fragrância lavanda, em 
consistência sólida; composto de 

98,99% de paradicorobenzeno. 
Tablete de 25g 

SESI/ 

SENAI 
227 

             

30 Pacote 
Prendedor de roupa de madeira 

pacote com 12 unidades 

SESI/ 

SENAI 
28 

             

31 Unidade 
Pulverizador / borrifador de água 
plástico 500ml 

SESI/ 
SENAI 

24 
             

32 Unidade 

Rodo plástico, com duas 

borrachas, com a base medindo 

aproximadamente 60cm, com 

cabo rosqueável de 

aproximadamente 140cm 

SESI/ 

SENAI 
15 

             

33 Unidade 

Sabão em barra de 200gr de 1ª 

qualidade, embalagem 

INDIVIDUAL. Composição: ácidos 

graxos, cloreto de sódio e água. 

SESI/ 
SENAI 

176 
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34 Unidade 

Sabão em pó multiação, princípio 
ativo alquil benzeno sulfonato de 

sódio, tensoativo aniônico, 
enzimas, branqueador óptico, 

essência, pigmentos e outras 

substâncias permitidas, 
acondicionados em caixa ou 

pacote plástico com 1kg, 
contendo tensoativo 

biodegradável 

SESI/ 

SENAI 
133 

             

35 Unidade 

Sabonete líquido para ser utilizado 
em saboneteiras dosadoras, 

produzido com matérias primas 

nobres e emolientes naturais. 
Composição: lauril éter sulfato de 

sódio, cocoamidopropilbetaína, 

dietanolamina de ácido graxo de 
coco, ácido cítrico, espessante, 

perolizante, corante, perfume e 
água, Líquido viscoso, PH 8,0 a 

9,0, na cor branca perolizada. 

Fragrância: Neutro. Acondicionado 
em embalagem plástica com 

5litros 

SESI/ 
SENAI 

247 

             

36 Unidade 

Saboneteira plástica para 
sabonete líquido, com 

reservatório, capacidade de 
800ml, com chave, na cor branca 

SESI/ 

SENAI 
55 

             

37 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 15 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 39cm de 

largura e 58cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 3Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

55 

             

38 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 20 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 45cm de 
largura e 65cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 4Kg, reforçado, com 

SESI/ 

SENAI 
59 
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no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

39 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 30 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 59cm de 
largura e 62cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 6Kg, reforçado, com 

no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
78 

             

40 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 40 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 65cm de 

largura e 65cm de altura, com 
variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 

suportada de 7Kg, reforçado, com 
no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 
alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
70 

             

41 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 50 litros, cor preta, 
medidas aproximadas: 63cm de 

largura e 80cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 
cada medida. Carga mínima 

suportada de 10Kg, reforçado, 
com no mínimo 6 micras, 

confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 
SENAI 

16 

             

42 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 60 litros, cor preta, 

medidas aproximadas: 63cm de 
largura e 76cm de altura, com 

variação máxima de 1cm para 

cada medida. Carga mínima 
suportada de 12Kg, reforçado, 

com no mínimo 6 micras, 
confeccionado em polietileno de 

alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
47 

             

43 Pacote 
Saco plástico para lixo, 
capacidade de 100 litros, cor 

SESI/ 
SENAI 

192 
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preta, medidas aproximadas: 

75cm de largura e 105cm de 

altura, com variação máxima de 
1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 20Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 
micras, confeccionado em 

polietileno de alta densidade. 

44 Pacote 

Saco plástico para lixo, 
capacidade de 200 litros, cor 

preta, medidas aproximadas: 

94cm de largura e 120cm de 

altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 
mínima suportada de 40Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

45 Pacote 

Saco plástico para lixo, 

capacidade de 300 litros, cor 
preta, medidas aproximadas: 

130cm de largura e 150cm de 
altura, com variação máxima de 

1cm para cada medida. Carga 

mínima suportada de 50Kg, 

REFORÇADO, com no mínimo 6 

micras, confeccionado em 
polietileno de alta densidade. 

SESI/ 

SENAI 
5 

             

46 Unidade 

Saponáceo cremoso para limpeza 

de superfície, embalagem com 

250ml 

SESI/ 
SENAI 

268 

             

47 Unidade 

Suporte de papel HIGIÊNICO para 

ROLÃO DE 300m. em poliestireno 
de alto impacto (semelhante ao 

ABS). Cor predominante Branco. 

Possuir fechadura e acompanhar 
chave em plástico ABS, bem 

como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e 
parafusos 

SESI/ 

SENAI 
22 

             

48 Unidade 

Suporte de papel toalha para 

banheiro, para papel 2 ou 3 
dobras em poliestireno de alto 

impacto (semelhante ao ABS). Cor 
predominante Branco. Possuir 

SESI/ 
SENAI 

22 
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fechadura e acompanhar chave 
em plástico ABS, bem como um 

kit para fixação na parede 
contendo buchas e parafusos. 

Medidas Aproximadas: 29cm 

(altura) x 25cm (largura) x 12cm 
(profundidade) 

49 Pacote 

Touca descartável hipoalergênica 

com elástico confeccionada em 
tecido não tecido 100% 

polipropileno. Pacote com 100 
unidades 

SESI/ 

SENAI 
63 

             

50 Unidade 

Vassoura em cerda de nylon, 

com cabo revestido de 

aproximadamente 1,20m 

SESI/ 
SENAI 

19 

             

51 Unidade Vinagre de álcool 750ml 
SESI/ 

SENAI 
17 

             

LOTE 16 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA FATURAMENTO AO SESI/SC (Produto)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

LOTE 16 - VALOR TOTAL DIFA A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC (DIFA)  XXXXXXXXXX 

LOTE 16 - VALOR TOTAL DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL (Produto + DIFA)  

 
Obs. As quantidades acima mencionadas constituem mera estimativa, não estando os CONTRATANTES obrigados a consumí-las na sua totalidade. 

 


