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ITEM

DESCRIÇÃO

1. Papel higiênico branco alvíssimo, qualidade extra,
ultra macio, folha dupla picotada, sem perfume, com
desenhos gofrados no papel de maneira a não
permitir a separação entre a primeira e a segunda
folha, embalado em pacotes com 4 rolos de 10cm x
30m. Cotar preço do rolo
2. Papel higiênico branco, qualidade extra, ultra macio,
folha simples, sem perfume, 10 cm de largura, 300
metros (rolão). Embalado em fardos com 08 ou 10
rolos. Cotar preço de 300 metros (rolão).
3. Toalha de papel para odontologia 100% fibras
celulósticas virgens, c/ gramatura de 23 gm² (c/
variação de 5%), gofrado, c/ resistência a umidade, na
cor branco, medidas mínimas aproximadas da folha
21,5 x 22 cm, com duas dobras, c/ alto poder de
absorção (duas folhas por vez), maço ou pacote c/
200 folhas intercaladas, embalado individualmente em
plástico totalmente fechado (nos 4 lados), para evitar
umidade e sujeiras.
4. Toalha de papel crepado, intercalado, tam. 22,5 x 26
cm, dobrado em 3 dobras, c/ 4 faces, na cor creme
natural, maço com 125 folhas, embalado em fardos
com 10 maços. Cotar preço do maço.
5. Toalha de papel, cor branco alvíssimo, folha dupla,
picotada, gofrada, alto poder de absorção, ultraresistente, embalada em pacote com 2 rolos com 60
toalhas, cada toalha com 22cm x 20cm, primeira
qualidade, fabricação 100% em fibras naturais,
material não reciclado. Cotar preço do rolo
6. Papel A-4 210 x 297mm, alcalino ultra branco, 75g/m²,
uso profissional, para impressão a laser ou jato de
tinta, pacote com 500 folhas. Embalagem lacrada de
fábrica confeccionada em BOPP (polipropileno
biorientado). Deve possuir Selo Cerflor ou FSC®.
Cotar preço do pacote
7. Sabonete liquido
A unidade é bombona plástica contendo 5 Litros.
Descrição do produto: sabonete líquido fragrância de
erva doce ou hortelã.

QTDE.

EMPRESA

VALOR
UNITÁRIO
R$

3.000 rolos

BR MATERIAIS
DE LIMPEZA
LTDA

0,94

1000 rolos

BR MATERIAIS
DE LIMPEZA
LTDA

4,60

600 maços
Ou
Pacote com
200 folhas

BR MATERIAIS
DE LIMPEZA
LTDA

2,23

1.600 maços

DESERTO

DESERTO

1.600 rolos

POA
DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
DE LIMPEZA E
GENEROS
ALIMENTICIOS
LTDA

1,75

5.000
pacotes

DICAPEL
PAPEIS E
EMBALAGENS
LTDA

16,10

50
bombonas

VERNER
PEREIRA DE
SOUZA

16,50

8. Sabonete liquido
A unidade é Litros.
Descrição do produto: sabonete líquido fragrância de
erva doce ou hortelã.

250 litros

VERNER
PEREIRA DE
SOUZA

6,30

9. Papel Higiênico folha dupla (tipo rolão)
A unidade é um fardo contendo 8 unidades de 250
metros cada.
Descrição do produto: folha branca dupla 100%
celulose virgem, dimensão (LxA) 110mm X
250metros.
10. Papel toalha bobina (tipo rolão)
A unidade é um fardo contendo 6 unidades de 200
metros cada. Descrição do produto: folha branca luxo
100% celulose virgem alto poder de absorção e
resistência, dimensão (LxA) 200 mm X 200 metros.

100 Fardos

BR MATERIAIS
DE LIMPEZA
LTDA

59,90

100 Fardos

VERNER
PEREIRA DE
SOUZA

47,04

11. Dispenser para sabonete líquido
Possuir reservatório para abastecimento de no
mínimo 400ml de sabonete líquido ou álcool gel,
constituído em plástico e acrílico. Kit de fixação: 2
Parafusos. 2 Buchas. 2 ventosas, Visor transparente
12. Dispenser p/ Papel Higiênico Rolão, Suporte para rolo
de papel de até 400 metros de comprimento.
Construído em aço carbono, com acabamento em
pintura texturizada epóxi branca. Possuir parafuso
central, com a cabeça embutida no gabinete para
travamento.
13. Luva de Látex Para Limpeza, Luva de segurança
confeccionada em borracha natural (látex) anatômica,
forrada em algodão flocado, antiderrapante na palma,
face palmar dos dedos e ponta dos dedos.
TAMANHO P
APRESENTAR AMOSTRA
14. Luva de Látex Para Limpeza, Luva de segurança
confeccionada em borracha natural (látex) anatômica,
forrada em algodão flocado, antiderrapante na palma,
face palmar dos dedos e ponta dos dedos.
TAMANHO M
APRESENTAR AMOSTRA
15. Luva de Látex Para Limpeza, Luva de segurança
confeccionada em borracha natural (látex) anatômica,
forrada em algodão flocado, antiderrapante na palma,
face palmar dos dedos e ponta dos dedos.
TAMANHO G
APRESENTAR AMOSTRA
16. Saco para lixo 15lt Preto (cotar preço por unidade)

200
unidades

VERNER
PEREIRA DE
SOUZA

23,25

200
unidades

POA
DISTRIBUIDORA
DE MATERIAIS
DE LIMPEZA E
GENEROS
ALIMENTICIOS
LTDA

30,00

200 pares

BR MATERIIAS
DE LIMPEZA
LTDA

2,70

200 pares

BR MATERIIAS
DE LIMPEZA
LTDA

2,70

200 pares

BR MATERIIAS
DE LIMPEZA
LTDA

2,70

10.000
sacos

VERNER
PEREIRA DE
SOUZA
VERNER
PEREIRA DE
SOUZA
VERNER
PEREIRA DE
SOUZA
BR MATERIIAS
DE LIMPEZA
LTDA

0,06

17. Saco para lixo 30lt Preto(cotar preço por unidade)

10.000
sacos

18. Saco para lixo 50lt Preto(cotar preço por unidade)

10.000
sacos

19. Saco para lixo 100lt Preto (cotar preço por unidade)

10.000
sacos

0,10
0,11
0,22

