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00009180

ABSORVENTE INTIMO FEMININO

descricao:
- absorvente intimo feminino, com abas;
- fluxo: normal
- cobertura: suave
- formato anatomico, com canais laterais, circuito completo antivazamento,
tripla protecao, com gel. - composicao: fibra de celulose, polipropileno,
polimero superabsorvente, filme de polietileno, adesivos termoplasticos e
papel siliconado, sem fibras de algodao, componentes atoxicos, nao
propensos a causar irritacao em contato com a pele, testado
dermatologicamente.
- embalagem com numero do lote, data de fabricacao e
validade minima de 24 meses;
- pacote com 8 unidades.

51,2020 2,56PC00001

00000014

AGUA SANITÁRIA 1L

descricao:
- agua sanitaria,  a base de hipoclorito de sodio ou calcio, com validade
minima de 4 meses, a partir da data de fabricacao;
- acao: desinfetante, teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p, produzido de
acordo com as normas da anvisa/ms,
- unidade de fornecimento: 01 litro.

1.436,40684 2,10L00002

00015173

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

8.362,701735 4,82L00003

00019586

ALCOOL ETILICO HIDRATADO  92,8% - 01 LITRO

descricao:
- alcool hidratado 96ºgl (92,8º inpm).
- embalagem: 01 litro
- validade de 36 meses expressa na embalagem, contados a partir da data
de entrega.

16.389,882932 5,59L00004

00010611

ALCOOL GEL 65 INPM - 500 G - SEM FRAGRANCIA - NATURAL.

descricao:
- alcool em gel 65 inpm (%p= porcentagem de alcool em peso ou grau
alcoolico inpm)
- com baixo poder de combustao;
- promove uma assepsia mais prolongada;
- indicado para limpeza de pedras de granito, mesas em geral, formicas,
assepsia das maos, armarios de cozinha, geladeira, freezer e assentos
sanitarios;
- embalagem com tampa flip top, contendo 500 g.
- sem fragrancia - natural.

3.194,55687 4,65FR00005

00003008

AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS

descrição:
- amaciante líquido,
- para todo tipo de roupa.
- apresentação: amaciante concentrado,
- neutro, rotulagem, com número com todas as informações técnicas,
- data de fabricação, validade não inferior a 12 meses a partir da data de
entrega,
- procedência e registro no ministério da saúde, - composições que

1.624,40310 5,24UN00006
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garantam a sua ação bacteriostática, - perfumado,
- coloração azul,
- densidade aparente, viscoso.
- acondicionado em embalagem plástica apropriada de 2 litros.

00021563

AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO DE 500 ML

descricao:
- para ser usado no processo de finalizacao da lavagem de roupas;
- odor caracteristico da essencia;
- estado fisico: liquido viscoso, limpido, isento de material estranho;
- cor azul ou rosa;
- composicao: cloreto de dimetil amonio, conservante e agua deionizada;
- viscosidade ate 200 cps;
- densidade minima de 1,00 + 0,05g/ml.

243,5050 4,87FR00007

00026675
AVENTAL 50 % PVC E 50 % POLIPROPILENO
- na cor branca. 1.121,85135 8,31UN00008

00024197

BALDE DE PLASTICO - PEDREIRO

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

840,16178 4,72UN00009

00011305

BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS

descricao:
- fabricado em material plástico atóxico,
- capacidade para 15 litros,
- super resistente,
- alça metálica segura e confortável.

216,7242 5,16UN00010

00002754

BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS

descricao:
- plástico,
- capacidade para 20 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável.

1.317,20185 7,12UN00011

00031572

BOTA BRANCA EM PVC

descrição:
forro de nylon
solado antiderrapante
cano longo de aproximadamente 37cm
cor branca
tamanho nº 34

346,648 43,33PAR00012

00020230

BOTA BRANCA EM PVC - COR BRANCA

descricao:
- forro de nylon,
- solado antiderrapante,
- cano longo de aproximadamente 37cm.
- nº36 ao nº42

6.364,80192 33,15PAR00013

00014232
BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 40

descricao:
477,1515 31,81PAR00014
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- cano médio,
- com material em pvc injetado,
- forro interno em poliéster,
- solado antiderrapante.

00031571

BOTA DE BORRACHA EM PVC Nº 41

descrição:
forro interno em poliéster
cano médio
cor branca
com material em pvc injetado
solado antiderrapante
tamanho 41

322,648 40,33PAR00015

00028298

BOTA DE BORRACHA EM PVC Nº 42
descricao:
- forro interno em poliéster
- cano medio,
- cor branca,
- com material em pvc injetado,
- solado antiderrapante,
- tamanho 42.

222,677 31,81PAR00016

00028299

BOTA DE BORRACHA EM PVC Nº 44
descricao:
- forro interno em poliéster
- cano medio,
- cor branca,
- com material em pvc injetado,
- solado antiderrapante,
- tamanho 44.

222,677 31,81PAR00017

00023982

BOTA DE BORRACHA EM PVC, Nº 36

descricao:
- forro interno em poliéster
- cano medio,
- cor branca,
- com material em pvc injetado,
- solado antiderrapante,
- tamanho 36.

159,055 31,81PAR00018

00023983

BOTA DE BORRACHA EM PVC, Nº 37

descricao:
- forro interno em poliéster
- cano medio,
- cor branca,
- com material em pvc injetado,
- solado antiderrapante,
- tamanho 37.

254,488 31,81PAR00019

00024112

BOTA DE BORRACHA EM PVC, Nº 38

descricao:
- forro interno em poliéster
- cano medio,
- cor branca,
- com material em pvc injetado,
- solado antiderrapante,
- tamanho 38.

190,866 31,81PAR00020

00024113 BOTA DE BORRACHA EM PVC, Nº 40 190,866 31,81PAR00021
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descricao:
- forro interno em poliéster
- cano medio,
- cor branca,
- com material em pvc injetado,
- solado antiderrapante,
- tamanho 40.

00019617

BOTA PVC PRETA - CANO LONGO

descricao:
- sem forro,
- solado antiderrapante,
- cano longo de aproximadamente37cm,
- numeração: nº 38 ao nº 44.

1.377,9045 30,62PAR00022

00001570 CAIXA ISOPOR 17 LT 199,3010 19,93UN00023

00006260 CAIXA ISOPOR 50 LT. 616,0010 61,60UN00024

00015697

CERA LÍQUIDA INCOLOR

descricao:
- embalagem com 750 ml,
- incolor,
- dispersões acrilicas,
- emulsao de polietileno,
- solventes,
- resina fumárica,
- plastificante,
- coadjuvante,
- conservante atenuador de espuma,
- essencia e agua.

844,20180 4,69FR00025

00015696

CESTO PLÁSTICO PARA LIXO - 12 LITROS

descrição:
- lixeira, capacidade de 12l,
- na cor preta,
- polipropileno,
- sem tampa,
- formato cilíndrico;
- dimensões aproximadas: 30x25 cm (alturaxdiâmetro).

416,15145 2,87UN00026

00002484

CLORO - ALVEJANTE ATIVO - 01 LITRO

descricao:
- cloro para limpeza;
- aspecto: liquido;
- fragrancia: natural;
- composicao: agua, alcalinizante, hipoclorito sodio;
- unidade de fornecimento: embalagem 1 litro

511,0070 7,30L00027

00011777

CLORO LÍQUIDO PURO

descricao:
- concentração mínima de cloro ativo,
- embalagem plástica de 01 litro,
- a rotulagem do produto deverá obedecer à legislação vigente, inclusive,
constar número de autorização de funcionamento do fabricante na
anvisa/ms.

9.880,004000 2,47L00028

00019020
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES

descrição:
4.617,00855 5,40PC00029
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- colher plastico; modelo: liso; cor: branco; acondicionamento: embalagem
plastica original; unidade de fornecimento: pacote 50 unidades

00011178

COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML

descricao:
- indicacao de uso: agua e refrigerante,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 200 ml,
- apresentacao: 25 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa 2500 unidades.

38.883,08542 71,74CX00030

00000082

COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML

descricao:
- indicacao de uso: cafe,
- material: poliestireno,
- atoxico,
- cor: branco,
- capacidade: 50 ml,
- apresentacao: 50 pacotes com 100 copos,
- normas: nbr 14865/2012 e nbr 13230,
- unidade de fornecimento: caixa com 5000 unidades

15.722,82226 69,57CX00031

00000008

CORDA PARA VARAL EM NYLON

descricao:
- nº 05,
- com 10m,
- composicao 100% polietileno.

106,4070 1,52UN00032

00008834

CREME CONDICIONADOR

descricao:
- condicionador para todo tipo de cabelo,
- profissional,
- fragrancias diversas,
- pote de 01kg
- validade minima de 24 meses,
- testado dermatologicamente,
- registrado no ministerio da saude/anvisa,
- pote com 01 kg.

1.266,00200 6,33PT00033

00027959

CREME CONTRA ASSADURAS (INFANTIL)

descricao:
- creme contra assaduras,
- embalagem com no minimo 135 gramas,
- testado dermatologicamente,
- registro na anvisa/ms.
- data de fabricacao, validade e lote.

7.696,00400 19,24BIS00034

00000086

CREME DENTAL COM FLÚOR - 90 GRAMAS

descricao:
- fluor: fluor 1450-1500 ppm,
- composicao: abrasivos, agua
lauril sulfato de sodio, aroma sacarina sodica e outros, colorido,
- dados rotulagem: data fabricacao, numero lote, registro no ministerio da
saude,
- selo de aprovacao da associacao brasileira de odontologia (abo),

9.801,002700 3,63BG00035
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- validade: superior a 24 meses,
- unidade de fornecimento: bisnaga 90 g

00031568 CUMBUCA DE ISOPOR 15CM - PACOTE COM 20 UNIDADES 1.158,00200 5,79PC00036

00027219

CUMBUCA DE PLASTICO DESCARTÁVEL 15 CM

descrição:
- pacote com 100 unidades, na cor branca

51,355 10,27PC00037

00027219

CUMBUCA DE PLASTICO DESCARTÁVEL 15 CM

descrição:
- pacote com 100 unidades, na cor branca

18.486,001800 10,27PC00038

00006557

DESINFETANTE

descricao:
- bactericida de eucalipto,
- frasco com 02 litros,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação vigente, inclusive,
constar número de autorização de funcionamento do fabricante na
anvisa/ms.

9.271,001825 5,08FR00039

00000799

DESINFETANTE USO GERAL - LAVANDA

descricao:
- desinfetante para uso geral líquido,
- ação bactericida com coadjuvantes,
- sequestrante,
- conservante,
- espessante,
- corante,
- perfume e água.
- biodegradável,
- antialérgico,
- embalado em frasco inquebrável e transparente,
- com bico dosador,
- componente: ativo linear alquil benzeno, sulfato de sódio,
- embalagem com 02 litros
- aroma de lavanda.

13.487,402655 5,08FR00040

00017768

DESODORANTE PARA VASO SANITARIO

descricao:
- tipo: pedra arredondada,
- com suporte,
- embalagem com uma unidade de 40g,
- composicao: paradiclorobenzeno, essencia e corante, - - acao:
desinfetante e bactericida,
- fragrancia: floral,
- validade: de 01 ano apos a entrega,
- embalado em celofane a prova de vazamento.

939,60870 1,08UN00041

00015698

DESODORIZADOR DE AR EM SPRAY

descricao:
- fragrancias diversas,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação vigente, inclusive,
constar número de autorização de funcionamento do fabricante na
anvisa/ms.
- data de validade minima de 2 anos,
- data de fabricação e lote,
- embalagem com minimo de 360ml.

1.154,27169 6,83UN00042
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00000089

DETERGENTE LÍQUIDO

descricao:
- detergente líquido,
- neutro,
- conteúdo 500ml,
- similar: ypê /limpol,
- testado dermatologicamente (na embalagem),
- validade: mínimo 18 meses da data da
entrega,
-unidade de fornecimento: embalagem de 500ml

7.696,924998 1,54UN00043

00012415

ESCOVA DENTAL INFANTIL

descricao:
- composicao: cabo plastico, borracha, pigmento, cerdas de nylon com
pontas polidas e arredondadas, ancora metálica e corante alimentar fd&c
blue nº 2.

11.536,002800 4,12UN00044

00022490

ESCOVA DENTAL INFANTIL CABEÇA PEQUENA

descricao:
- com concetração de 22 tufos de cerdas,
- extra macias e cabo pequeno.
- cabeca pequena.

636,00200 3,18UN00045

00017765

ESCOVA PARA LIMPEZA

descricao:
- escova para limpeza,
- formato oval,
- manual,
- base em plastico,
- cerdas sinteticas,
- medindo aproximadamente 12cm x 8cm x 2cm.
- unidade de fornecimento: unidade.

804,87271 2,97UN00046

00019399

ESPONJA

descricao:
- em fibra multiuso para limpeza em geral,
- a base de fibra sintetica e mineral abrasivo,
- medidas 102mm x 260mm

64,8646 1,41UN00047

00020232

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE

descricao:
- esponja limpeza;
- material: espuma sintetica;
- formato: retangular;
- dimensoes: 110 x 75 mm;
- faces: uma face macia/uma face asfera;
- cor: verde/amarelo;
- unidade de fornecimento: unidade

3.028,603985 0,76UN00048

00020231

ESPONJA DE LÃ DE AÇO

descricao:
- esponja la aco limpeza,
- formacao: fios finissimos emaranhados,
- acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote de 60 gr, - unidade de
fornecimento: pacote com 8 unidades

1.985,691493 1,33PC00049

00021263
ESSÊNCIA DE LAVANDA

descricao:
1.059,68148 7,16FR00050
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- essencia liquida para uso geral em limpeza,
- composta por oleo essencial de lavanda,
- corante e alcool etilico,
- frasco com 200 ml,
- rotolo com data de fabricação e validade.

00020579 FILME DE PVC EM ROLO 28 CM X 30 M PARA ACONDICIONAMENTO DE
ALIMENTOS

813,45165 4,93RL00051

00021348
FILME PVC TRANSPARENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS
- ROLO COM 15 M

144,5050 2,89RL00052

00007472

FIO DENTAL 100 METROS

descricao:
- embalados individualmente,
- rolo com 100 metros.
- embalagem com data de fabricacao e validade.

705,00300 2,35RL00053

00012458

FIO DENTAL 50 METROS

descricao:
- embalados individualmente,
- rolo com 50 metros.
- embalagem com data de fabricacao e validade.

1.374,00600 2,29RL00054

00012924

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

4.944,002400 2,06UN00055

00022516

FRALDA DESCARTAVEL  PEDIATRICA - TAMANHO XG

descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,
- elástico para ajuste nas pernas,
- fita adesiva lateral de fixação multiajustavel,
- atoxico e hipoalergenico.
- embalada em pacote contendo externamente dados de identificação,
procedencia, data de fabricação, validade, nº de lote, registro do m. s.
- embalagem com até 50 unidades.

812,501250 0,65UN00056

00022512

FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TAMANHO EG
para uso adulto, com camada externa impermeável, camada interna em
material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva
lateral de fixação multiajustavel, atoxico, hipoalergenico. embalada em
pacote contendo externamente dados de identificação, procedencia, data
de fabricação, validade, nº de lote, registro do m. s. embalagem: fardo
com 10 pacotes contendo 07 unidades cada.

87.570,00350 250,20FD00057

00022510

FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TAMANHO M
para uso adulto, com camada externa impermeável, camada interna em
material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva
lateral de fixação multiajustavel, atoxico, hipoalergenico. embalada em
pacote contendo externamente dados de identificação, procedencia, data
de fabricação, validade, nº de lote, registro do m. s. embalagem:  fardo
com 10 pacotes contendo 08 unidades cada.

123.635,00500 247,27FD00058

00022511 FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TANHO G 169.265,10730 231,87FD00059
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para uso adulto, com camada externa impermeável, camada interna em
material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva
lateral de fixação multiajustavel, atoxico, hipoalergenico. embalada em
pacote contendo externamente dados de identificação, procedencia, data
de fabricação, validade, nº de lote, registro do m. s. embalagem:  fardo
com 10 pacotes contendo 08 unidades cada.

00022515

FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - TAMANHO G

descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,
- elástico para ajuste nas pernas,
- fita adesiva lateral de fixação multiajustavel,
- atoxico e hipoalergenico.
- embalada em pacote contendo externamente dados de identificação,
procedencia, data de fabricação, validade, nº de lote, registro do m. s.
- embalagem com até 50 unidades.

1.106,251875 0,59UN00060

00022514

FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - TAMANHO M

descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,
- elástico para ajuste nas pernas,
- fita adesiva lateral de fixação multiajustavel,
- atoxico e hipoalergenico.
- embalada em pacote contendo externamente dados de identificação,
procedencia, data de fabricação, validade, nº de lote, registro do m. s.
- embalagem com até 50 unidades.

6.300,0011250 0,56UN00061

00022513

FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - TAMANHO P

descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,
- elástico para ajuste nas pernas,
- fita adesiva lateral de fixação multiajustavel,
- atoxico e hipoalergenico.
- embalada em pacote contendo externamente dados de identificação,
procedencia, data de fabricação, validade, nº de lote, registro do m. s.
- embalagem com até 50 unidades.

416,05785 0,53UN00062

00031791

FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, PARA USO ADULTO, TAMANHO
EG

descrição:
- confeccionada em material dermatologicamente testado, com aloe vera,
barreira antivazamento com dupla camada de absorção, fitas
reposicionáveis para facilitar o ajuste para adaptação ao corpo, indicador
de umidade. ideal para pacientes com peso acima de 90 kg e com cintura
entre 100 e 150 com. fardo com 10 pacotes com 7 unidades

69.909,00300 233,03FD00063

00018431

FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO P
para uso adulto, com camada externa impermeável, camada interna em
material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva
lateral de fixação multiajustavel, atoxico, hipoalergenico. embalada em
pacote contendo externamente dados de identificação, procedencia, data
de fabricação, validade, nº de lote, registro do m. s. embalagem:  fardo
com 10 pacotes contendo 10 unidades cada.

72.699,00300 242,33FD00064

00002073 GALÃO PLÁSTICO 20 LITROS - PARA ÁGUA MINERAL 3.407,50145 23,50UN00065
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00011170

GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES

descrição:
- garfo plastico; modelo: liso; cor: branco; acondicionamento: embalagem
plastica original; unidade de fornecimento: pacote 50 unidades

3.561,50850 4,19PC00066

00030141

GARRAFA TIPO PET 500ML

descrição:
- material transparente, tampa rosqueável com lacre, tampa compativel
com a garrafa, tamanho 20 x7 cm.

9.000,001000 9,00UN00067

00013112

GUARDANAPO DE PAPEL

descricao:
- guardanapo de papel;
- material: papel gofrado folha dupla;
- acabamento: liso;
- cor: branco;
- largura: 33 cm e comprimento: 33 cm;
- as dimensoes poderão variar para mais ou menos em 3 cm; -
acondicionamento: embalagem plastica original;
- unidade de fornecimento: pacote 50 folhas.

2.678,061034 2,59PC00068

00022488

KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL

descricao:
- contendo 01 escova dental infantil, 01 rolo de fio dental com 20 metros,
01 creme dental 90 gramas infantil,
- embalados em sacola plastica em pvc.

6.533,00940 6,95KIT00069

00027960

LENÇO UMEDECIDO

descricao:
- lenço umedecido para limpeza e higienização da pele do bebê.
- lenço de não tecido composto de fibras de polipropileno ou com viscose.
- fórmula suave que não agride a pele do bebê.
- embalagem balde com 450 unidades,
- medindo 20,0 cm x 12,0 cm
- antialergico
- para crianças

2.650,00200 13,25BD00070

00027961

LENÇO UMEDECIDO - REFIL

descricao:
- lenço umedecido para limpeza e higienização da pele do bebê.
- lenço de não tecido composto de fibras de polipropileno ou com viscose.
- fórmula suave que não agride a pele do bebê.
- embalagem refil com 450 unidades,
- medindo 20,0 cm x 12,0 cm
- antialergico
- para crianças

2.709,00300 9,03PC00071

00006559

LIMPA ALUMÍNIO FRASCO COM 500 ML

descricao:
- limpa aluminio liquido,
- frasco de 500 ml,
- especificação do produto: composição básica: tensoativo aniônico,
sulfônico; conservante, abrasivos, corante e veículo;
- tipo liquido;
- com validade de 2 anos;
- acondicionado em frasco plástico,

122,0050 2,44FR00072
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- frasco contendo 500 ml;
- laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do
fabricante anvisa/ms.
- data de fabricação, validade e lote no rotolo do produto.

00006560

LIMPA FORNO

descricao:
- produto indicado para limpar fornos,
- pote com no minimo 200 ml,
- composição: soda caústica, coadjuvante, veículo e perfume.
pote com no minimo 200 ml

470,6163 7,47UN00073

00018590

LIMPADOR DE VIDROS COM PULVERIZADOR

descricao:
- limpa vidro,
- aspecto: liquido,
- cor: azul,
- acondicionamento: frasco plastico 500 ml,
- validade minima de 24 meses,
- unidade de fornecimento: frasco com 500 ml, com gatilho pulverizador.

913,32177 5,16FR00074

00021602

LIMPADOR DESENGORDURANTE

descricao:
- detergente, aspecto: liquido concentrado,
- funcao adicional: desengordurante,
- tensoativo oleos vegetais,
- nivel ph: neutro,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml.

6.137,401158 5,30FR00075

00025929

LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS

descricao:
- embalagem de 750 ml
- composição: tensoativos aniônicos, lauril sulfato de sódio, lauril éter
sulfato de sódio, solventes, coadjuvantes, perfume e água
- aroma: lavanda

626,75115 5,45FR00076

00014366

LIXEIRA  COM PEDAL 50 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

5.600,2884 66,67UN00077

00017627

LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular,
- capacidade 15 litros.

1.903,1058 32,81UN00078

00014367

LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS

descricao:
- em polipropileno branco,
- com tampa e pedal retangular.

3.738,4080 46,73UN00079

00028118

LIXEIRA POLIETILENO COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS

descrição:
- material polietileno, formato cilíndrico, medida 245 x 330 mm, capacidade
15 litros, cor bege.
- tampa com sistema de abertura/fechamento através de pedal
galvanizado, que promove a vedação do coletor evitando a dispersão de
odores e a contaminação por insetos, além de evitar os riscos de

600,6011 54,60UN00080
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contaminação.
- norma da anvisa: a utilização de lixeiras com pedal é regra obrigatória na
maioria das normativas da anvisa para procedimentos de tarefas de
higienização em todos os tipos de ambientes, desde os mais críticos até
com menor grau de exigências.

00007301

LUSTRA MÓVEIS

descricao:
- lustra movel, emulsao cremosa,
- aroma de lavanda,
- frasco com 500ml.
- composicao: cera, silicone, espessante, solvente alifatico, perfume e
agua.
- validade: 18 meses,
- unidade de fornecimento: frasco de 500 ml

644,93143 4,51FR00081

00000813

LUSTRA MÓVEIS DE 200 ML

descricao:
-
descricao:
- lustra movel, emulsao cremosa,
- aroma de lavanda,
- frasco com 200ml.
- composicao: cera, silicone, espessante, solvente alifatico, perfume e
agua.
- validade: 18 meses,
- unidade de fornecimento: frasco de 200 ml

94,5323 4,11FR00082

00025835

LUVA DE ALGODÃO PARCIALMENTE REVESTIDA DE LÁTEX

descrição:
- na cor verde.
- tamanho g.
- possui palma corrugada e antiderrapante que permite manuseio seguro
de objetos secos e molhados. - revestimento em látex que oferece uma
grande resistência a rasgo e furos.
- dorso ventilado para auxiliar na ventilação da mão do usuário.

124,2015 8,28PAR00083

00023881

LUVA DE BORRACHA NITRILICA COM SUPORTE EM SUEDINE 240MM

descrição:
- com fios de algodão,
- dorso ventilado
- punho de malha,
- tamanho 240 mm
- com suporte têxtil em algodão que oferece conforto ao usuário,
- resistência ao rasgamento e flexibilidade;
- revestimento em composto nitrílico de alta qualidade - garante maior
resistência química no manuseio de solventes, óleos e graxas;
- punho em malha;
- anatômicas.

303,6030 10,12PAR00084

00000801

LUVA DE BORRACHA PARA USO GERAL

descricao:
- luva de borracha nitrilica anatomica com suporte textil em
algodao/suedine,
- com fios de algodao,
- dorso ventilado,
- punho de malha,
- tamanho 240 mm.

178,4020 8,92PAR00085
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00022849

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO - TAM. G

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: g,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

46,9818 2,61PAR00086

00022850

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO - TAM. M.

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

164,4363 2,61PAR00087

00013115

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO CURTO - TAM. P

descricao:
- luva, material: latex,
- cano curto,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: p,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

46,9818 2,61PAR00088

00028273

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO - TAM. G

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: g,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

1.220,60340 3,59PAR00089

00028271

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO - TAM. M

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

1.550,88432 3,59PAR00090

00028272

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO - TAM. P

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: p,
- alta resistencia,

735,95205 3,59PAR00091
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- embalagem: par.

00001554

LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL

descricao:
- confeccionada em filme de polietileno transparente,
- em material atoxico e não perecivel.
- tamanho unico,
- pacote com 100 unidades.

47,913 15,97PC00092

00015690

LUVAS EM LÁTEX MULTIUSO

descricao:
- ideal para limpeza de louças, panelas, nanheiro e etc,
- flexiveis e resistentes em latex 100% natural.
- forro 100%  de algodao para absorver transpiracao,
- bordas ajustadas que aumentam a protecao evitando entrada de agua.

200,1321 9,53PAR00093

00000814

OLEO DE PEROBA 200 ML

descricao:
- composição: óleo mineral e vegetal,
- solvente mineral e vegetal,
- aromatizante.

63,7212 5,31FR00094

00023642

PANO MULTIUSO

descricao:
- pano de limpeza multiuso,
- rolo com 300mt,
- na cor verde,
- em fibras de rayon,
- aglutinado com resina sintética que apresente ótima absorvição.

2.765,2020 138,26RL00095

00000166

PANO PARA CHÃO - SACO ALVEJADO

descricao:
- material: 100% algodao,
- cor: branca,
- tipo: alvejado,
- aplicacao: limpeza,
- acabamento: arremate nas bordas e trama nao
desfiavel,
- tamanho minimo aproximado: 45 cm x 85 cm, - - acondicionamento: saco
plastico,
- unidade de fornecimento: unidade

673,50150 4,49UN00096

00015687

PANO PARA PRATOS - BRANCO

descricao:
- material: 100% algodao;
- acabamento: em costura overlok ou embainhado;
- modelo: liso alvejado;
- cor: branco;
- largura: aproximadamente 45 cm e comprimento: aproximadamente 75
cm;
- as dimensoes poderao variar para mais ou menos em 3cm, - similar rafi;
- unidade de fornecimento: unidade.

6.437,202420 2,66UN00097

00021725
PAPEL HIGIÊNICO DO TIPO ROLÃO
cor branca, macio, alta absorção, 300metros x 10cm.

649,00100 6,49RL00098

00015688

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 30 METROS - PCT C/ 04 UNID

descricao:
papel higiênico, macio, absorvente, biodegradável, folha dupla, picotado,

8.018,001900 4,22PC00099
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neutro, branco, de alta qualidade, composto de 100% fibras celulósicas,
pacote contendo 4 rolos de no mínimo 30m x 10cm cada

00008119

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 30 METROS - PCT C/ 04 UNID
descricao:
- classe 1;
- material: fabricado com 100% fibras virgens de celulose;
- nao reciclado;
- acabamento: gofrado e picotado;
- folha: simples;
- cor: branca;
- fragrancia: neutra;
- largura: 10 cm e comprimento do rolo: 30 m;
- norma: nbr 15464 e nbr 15134;
- unidade de fornecimento: pacote 4 unidades.

3.473,601670 2,08PC00100

00019613

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

9.163,161108 8,27PC00101

00009161

PAPEL TOALHA.

descricao:
- folha dupla resistente,
- picotada e grofada,
- papel de alta qualidade e super branco,
- dimensoes minimas 22 x 22 cm;
- embalagem com 02 rolos.

1.521,10530 2,87PC00102

00021593

PASTA SAPONACEA

descricao:
- saponáceo cremoso para limpar e da brilho sem riscar, - fragâncias
variadas,
- pote com 300ml,
- com registro na anvisa/ms

3.592,941063 3,38PT00103

00006562

PEDRA SANITÁRIA TIPO BLOCO

descrição:
- aparelho desodorizador sanitário,
- com cestinha tipo bloco (pedra sanitária)
- com refil para uso em vaso sanitário,
- diversas fragrâncias.

464,28212 2,19UN00104

00031569 PRATO DE ISOPOR 23 CM - PACOTE COM 25 UNIDADES. 1.390,00200 6,95PC00105

00023637

PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

descrição:
- prato descartavel; material: polipropileno; cor: branco; diametro: 15 cm;
acondicionamento: embalagem plastica; unidade de fornecimento: pacote
10 unidades

2.128,001900 1,12PC00106

00022726

PREGADORES DE ROUPA

descricao:
- em madeira,
- tamanho 10 cm,
- embalagem com 12 unidades

159,60105 1,52PC00107
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00019589

PÁ COLETORA PARA LIXO TAMANHO GRANDE

descricao:
- base plastica,
- tamanho grande,
- com cabo longo de madeira revestido em plastico.

1.264,40232 5,45UN00108

00000815

PÁ PLÁSTICA PARA LIXO

descricao:
- tamanho pequeno.

115,2040 2,88UN00109

00028275

REFIL PARA RODO MAGICO MULTIFUNCIONAL
descricao:
- refil para o rodo magico 28 cm padrão,
- original
- refil absorvente fabricado em espuma macia pva
- cor azul
- durabilidade de até 1 ano

297,5418 16,53UN00110

00021565

RODO DE MADEIRA - 60CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 60cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

421,4238 11,09UN00111

00028274

RODO MÁGICO MULTIFUNCIONAL PARA LAVAR E SECAR
descricao:
- esponja em pva,
- cabo extensor em aluminio
- dimensoes aproximadas: (l x a x p = 29 x 8,9 x 86 cm
- cor azul

681,4812 56,79UN00112

00000802

RODO PLÁSTICO 40 CM

descricao:
- com cepa de poliprolipeno;
- propriedades mínimas;
- cepa medindo 40cm de comprimento;
- burracha dupla;
- com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm);
- cepa pesando 230g,
- cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno;
- 120 cm;
- gancho de polietileno de alta densidade;
- rosca de polietileno de alta densidade;
- embalado em embalagem apropriada

1.989,47293 6,79UN00113

00018827

RODO PLÁSTICO 55 CM

descrição:
- rodo borracha;
- modelo regua: duplo;
- tamanho regua: 55 cm;
- material suporte regua: plastico;
- material cabo: cabo madeira;

7.120,19598 11,91UN00114
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- comprimento cabo: 1,5 m;
- acondicionamento: saco plastico;
- unidade de fornecimento: unidade

00013051

SABONETE ANTIBACTERIANO

descricao:
- sabonete com agentes antibactericidas para higiene pessoal;
- embalado individualmente;
- peso liquido minimo de 90gr;

2.637,601680 1,57UN00115

00009175

SABONETE INFANTIL

descrição:
- sabonete infantil (90g),
- com óleo de amêndoas,
- desenvolvido especialmente para a pele do bebê
-testado dermatologicamente.

1.315,00500 2,63UN00116

00017945

SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- com alta eficiência limpadora,
- com ph neutro para não agredir à pele,
- formulado com matérias-primas cosméticas e seqüestrantes,
- com elevada formação de espuma,
- consistência firme,
- biodegradável,
- fragrância de erva-doce,
- refil de 800ml para saboneteira dosadora.
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação vigente, inclusive,
constar número de autorização de funcionamento do fabricante na
anvisa/ms.

2.438,70330 7,39FR00117

00023788

SABONETE LÍQUIDO PEROLADO - GALÃO COM 05 LITROS

descricao:
- aspecto fisico: liquido;
- aplicação: para lavagem das maos;
- fragrancia: erva-doce;
- acondicionamento: galao de 5 litros;
- rotulagem: rotulo contendo identificacao, composicao, numero de lote,
data de fabricacao, validade, procencia e registro no ms/ anvisa ou no
inmetro ou ainda
infomacao do registro no orgao de controle, se for o caso,
- unidade de fornecimento: galao 5 litros

382,5017 22,50GL00118

00023479

SABONETEIRA DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

descricao:
- - saboneteira jsn para sabonete líquido;
- construído em plástico resistente abs;
- próprio para uso de sabonete líquido em refil ou reservatório de 800 ml;
- dimensões externas: 123mm de largura x 267mm de altura x 135m
- acompanha parafusos e buxas necessários para a instalação,
- garantia mínima de 6 meses.

1.334,3055 24,26UN00119

00009162

SABÃO EM BARRA GLICERINADO INCOLOR

descricao:
- apresentacao: barra,
- fragrancia: neutro,
- peso: 200g por unidade,
- glicerinado,
- acondicionamento: pacote plastico,

723,00150 4,82PC00120
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- rotulagem: contendo identificacao, composicao, numero de lote, data de
fabricacao, validade, procedencia e registro no ms/anvisa ou no inmetro
ou ainda informacao de isencao do registro no orgao de controle,
- unidade de fornecimento: pacote com 5 unidades
.

00008178

SABÃO EM PÓ

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador,
óptico, tamponantes, corantes, essência, carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

18.188,483616 5,03CX00121

00028237

SACO DE POLIETILENO 1 LITRO
descricao:
- saco plástico em bobina picotada,
- medidas do saco plastico: 16x28cm
- matéria prima: polietileno de alta densidade
- quantidade de sacos na bobina: 1000 unidades

74,444 18,61RL00122

00001011

SACO DE POLIETILENO 3 LITROS

descricao:
- saco plástico em bobina picotada,
- medidas do saco plastico: 23x35 cm
- matéria prima: polietileno de alta densidade
- quantidade de sacos na bobina: 1000 unidades

864,6937 23,37RL00123

00015691

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 100 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 100 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

40.263,061163 34,62PC00124

00015694

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 20 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 15 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

1.179,10130 9,07PC00125

00023851

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 200 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 200 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades

73.094,40940 77,76PC00126
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00015693

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 40 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 30 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

6.423,69543 11,83PC00127

00015692

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - 60 LITROS

descricao:
- material: polietileno,
- tipo costura: reforcada,
- capacidade: 50 litros,
- cor: azul,
- transparencia: opaco,
- normas: abnt nbr 9191,
- unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades

9.407,00575 16,36PC00128

00012093

SACOLA PARA HOT-DOG - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES

descrição:
- sacola plástica para hot-dog; medidas aproximadas de 11cm x 19cm
(largura e comprimento); embalagem pacote com 20 unidades

2.392,001300 1,84PC00129

00021344

SACOLA PARA PIPOCA - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES

descrição:
- sacola de papel branco; medidas aproximadas 7,5cm x 14cm (largura x
comprimento);  embalagem com 50 unidades

4.950,001800 2,75PC00130

00017469

SACOLA PLÁSTICA - 25CM X 15,5 CM

descricao:
- alça camiseta branca,
- resistente,
- tamanho 25 x 15,5 cm
- caixa com 1000 unidades.

1.024,2525 40,97CX00131

00023677

SACOLA PLÁSTICA TIPO CAMISETA

descricao:
- alça camiseta branca,
- resistente,
- tamanho 48 x 58 cm
- caixa com 1000 unidades.

161,142 80,57CX00132

00000418

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE

descricao:
- com tensoativo biodegradável,
- a rotulagem do produto deverá obedecer a legislação vigente, inclusive,
constar número de autorização de funcionamento do fabricante na
anvisa/ms.
- frasco com 300grs

1.497,60480 3,12FR00133

00023857

SHAMPOO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS

descricao:
- shampoo cabelo (higiene pessoal),
- para todos os tipos de cabelos,
- composicao agua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, glycol
distearate, coco betaine, niacinamide, guar hydroxypropyltrimonium

471,6090 5,24FR00134
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chloride, cocamine
mipa, saccharum officinarum extract/ sugar cane extract, sodium
benzoate, sodium glycolate, sodium cocoate, sodium hydroxide, salicylic
acid, dimethicone, limonene, camellia sinesis extract/camellia sinensis leaf
extract, linalool, benzyl salicylate, pyrus malus extract/ apple fruit extract,
carbomer, pypridoxine hci, disodium  cocoamphodiacetate, citric acid,
citronellol, butylphenyl methylpropional, methyln cocoate, citrus medica
limonum peel extract/lemon peel extract, hexylene glycol, hexyl
cinnamal, parfum/fragance. code f.i.l. c34357/3,
- validade minima 24 meses,
- testado dermatologicamente,
- registrado no ministerio da saude/anvisa,
- unidade de fornecimento: frasco 300 ml

00000224

SODA CÁUSTICA

descricao:
- soda cáustica tipo escama,
- cor branca,
- acondicionada em saco plastico, com 500gr
- composta de hidroxido de sodio,
- teor de 95,0 a 100,5% de alcali total,
- com naoh  maximo de 3%
- com na2co3,

443,5248 9,24KG00135

00022556

SUPORTE DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO
descrição:
- tipo de material: frente: plástico
- base styron;
- características do abs: baixa densidade
- alta resistência;
- medidas: altura 32 cm / largura 26.7 cm / profundidade 12.8 cm;
- sistema de abertura: travas laterais acionados por pressão;
- tipos de papel utilizado: papel toalha interfolha 2 e 3 dobras;
- acompanhado parafusos e buchas necessários para instalação.
- garantia mínima de 12 meses.

1.591,6848 33,16UN00136

00024073

TOALHA LISTRADA PARA LIMPEZA

descricao:
- medidas aproximadas: 53 cm x 100 cm.
- listrada e com franjas nas pontas.
- toalha popular para limpeza em geral.
- felpuda, macia, 90% algodão no mínimo.

10.841,041134 9,56UN00137

00027157

TOUCA DESCARTÁVEL GORRO SANFONADA

descricao:
- com elástico,
- cor branca,
- gramatura 30 gr,
- com a finalidade de uso de cobrir a região craniana ou couro cabeludo
-  embalagem com 100 unidades

1.645,80130 12,66PC00138

00021581

VASSOURA - PÊLO SINTÉTICO

descricao:
- modelo: tradicional
- material cerda: pelo sintetico
- cabo: com cabo
- material cabo: madeira
- revestimento: cabo plastificado
- largura base: 40 cm
- nº carreiras: 5 carreiras

2.642,28291 9,08UN00139
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- comprimento base: 10 cm
- comprimento cabo: 1 2 m
- cor: natural
- unidade de fornecimento: unidade

00031576

VASSOURA 100% PIAÇAVA TIPO GARI

descrição:
modelo: gari
material cerda: 100% piaçava
material cabo: madeira crua tratada e polida
revestimento cabo: sem revestimento
largura base: de 6 a 10 cm
base parafusada
comprimento base: 40 cm
comprimento cabo: 180 cm
altura da base; 5 cm
cor: natural
unidade de fornecimento: unidade

12.117,60720 16,83UN00140

00026677

VASSOURA LIMPA TETO

descricao:
- em nylon,
- cabo  em plastico ,
- tamanho aproximadamente  de 3 metros,
- cores diversas,
- espessura de 0,20mm,
- formato redondo.

1.437,9286 16,72UN00141

00011678

VASSOURA PIAÇAVA TRADICIONAL

descricao:
vassoura; modelo: tradicional; material cerda: piacava; cabo: com cabo;
material cabo: madeira; revestimento: cabo plastificado; largura base: 30
cm; comprimento base: 30 cm; comprimento cabo: 1,2 m; cor: natural;
unidade de fornecimento: unidade

5.576,53640 8,71UN00142

00015689

VASSOURA SANITÁRIA

descricao:
- vassoura para vaso sanitário, com cerda sintética,
- com cabo e suporte em plástico.

1.177,98174 6,77UN00143

1.061.238,26
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