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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 30,000P

LUVA PARA LIMPEZA . composição: borracha de látex natural,
com revestimento interno, reforçada, com superfície externa
antiderrapante. tamanho grande deverá estar em
conformidade comas normas da abnt nbr 13.393

00002 50,000P

LUVA PARA LIMPEZA . composição: borracha de látex natural,
com revestimento interno, reforçada, com superfície externa
antiderrapante. tamanho médio. deverá estar em conformidade
comas normas da abnt nbr 13.393

00003 100,000P

LUVA PARA LIMPEZA . composição: borracha de látex natural,
com revestimento interno, reforçada, com superfície externa
antiderrapante. tamanho pequeno. deverá estar em
conformidade comas normas da abnt nbr 13.393.

00004 2,000FAPAPEL higienico, fardo com 60 rolos

00005 120,000PC

PAPEL higienico; classe 1; material: fabricado com 100% fibras
virgens de celulose; nao reciclado; acabamento: gofrado e
picotado; folha: dupla; cor: branca; fragrancia: neutra; largura:
10 cm; comprimento do rolo: 30 m; norma: nbr 15464 e nbr
15134; unidade de fornecimento: pacote 8 unidades.

00006 40,000PC
PAPEL higiÊnico, material 100% fibras de celulose,picotado,
folha simples, de primeira qualidade, medindo 30m cada rolo,
pacote com 4 rolos.

00007 50,000FA
PAPEL toalha tamanho do dispenser (25,2cm x 30cm x 13,7
cm) interfolhado na cor branca - fardos com 10 pacotes de
1000 folhas

00008 60,000QUILOTOMATE

00009 48,000UNALFACE IN NATURA lisa pÉ

00010 24,000QUILOALHO nacional

00011 30,000CXAMACIANTE para roupas frasco de 02 litros.

00012 180,000UN
ARROZ BRANCO TIPO 1 PACOTE 5 KG classe: longo e fino, sub
grupo: polido

00013 15,000UNASSADEIRA em alumínio retangular funda n° 04.

00014 35,000UNASSADEIRA em alumínio retangular funda n° 05.

00015 24,000UN
AZEITE de oliva  extra virgem  mÁxima menor ou igual a 0,50%
unidade  com 500 ml

00016 574,000PC

AÇUCAR - apresentação: cristal branco; acondicionamento:
embalagem plástica original; validade: 23 meses a partir da data
de entrega; legislação: resolução rdc nº 271, de 22 de
setembro de 2005; unidade de fornecimento: pacote com 5
quilogramas

00017 20,000UN
BACIA PLÁSTICA canelada, reforçada, capacidade

de 06 litros.

00018 20,000UN
BACIA PLÁSTICA canelada, reforçada, capacidade

de 35 litros.
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00019 65,000UN

BALDE , plÁstico em polietileno de alta densidade, alta
resistÊncia a impactos, paredes, fundo e encaixe da alÇa
reforÇados, alÇa em aÇo 1010/20 zincado, capacidade para 20
litros.

00020 10,000UN
BALDE , plÁstico, capacidade para 12 litros ou mais, alÇa
resistente;

00021 45,000UNBALDE , plástico, com alça, 15 litros.

00022 36,000QUILOBATATA INGLESA batata inglesa

00023 8,000CXBISCOITO cream cracker caixa de 02 kg

00024 10,000CXBISCOITO de maisena caixa com 02 kg

00025 5,000CXBISCOITO rosca de leite de 02 kg

00026 40,000RL
BOBINA DE SACOLA PLASTICA PICOTADA transparente 30x40
cm. rolo 700 sacolas.

00027 42,000RL
BOBINA DE SACOLA PLASTICA PICOTADA transparente 40x60
cm. rolo 500 sacolas.

00028 15,000UN
BORRACHA DE SILICONE para panela de

pressão de 12 litros.

00029 15,000UN
BORRACHA DE SILICONE para panela de

pressão de 7 litros.

00030 10,000UN
BOTIJÃO TÉRMICO com torneira, capacidade de

06 litros.

00031 10,000UN
BOTIJÃO TÉRMICO com torneira, capacidade de

12 litros.

00032 1,000UN
CAIXA organizadora, em plástico polipropileno, com tampa,
capacidade para 25 litros.

00033 30,000UN
CAIXA ORGANIZADORA em plÁstico polipropileno, com tampa,
capacidade para 17 litros.

00034 50,000UN
CAIXA ORGANIZADORA em plástico polipropileno, com tampa,
capacidade para 25 litros.

00035 4,000UNCALDEIRÃO HOTEL, ALUMÍNIO, N° 40

00036 60,000UNCALDO DE GALINHA csixa contendo 12 cubos

00037 25,000UN
CANECA plÁstica, feita com  plÁstico polipropileno grosso de
alta durabilidade.
cores diversas. capacidade: 200ml.

00038 300,000UN
CANECA PLÁSTICA, PARA MERENDA ESCOLAR, FEITA COM
PLÁSTICO POLIPROPILENO GROSSO DE ALTA DURABILIDADE.
cores diversas. capacidade: 400ml

00039 48,000KGCARNE bovina de primeira

00040 48,000KGCARNE BOVINA DE 2°

00041 120,000QUILOCARNE SUINA sem osso, sem toucinho e sem pele

00042 4,000UN

CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO Nº 28 em alumínio fundido
com

tampa n° 28, com 02 (duas) alças.

00043 6,000UN
CAÇAROLA EM ALUMINIO FUNDIDO com tampa nº 36 com duas
alÇas.
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00044 4,000UN

CAÇAROLA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM TAMPA Nº 26 em
alumínio fundido com

tampa n° 26, com 02 (duas) alças.

00045 6,000UN

CAÇAROLA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM TAMPA Nº30 em
alumínio fundido com

tampa n° 30, com 02 (duas) alças.

00046 4,000UN
CAÇAROLA N° 22 em alumÍnio fundido com tampa n° 22, com
02 (duas) alÇas.

00047 36,000KGCEBOLA BRANCA boa qualidade

00048 96,000QUILOCENOURA boa qualidade

00049 36,000KGCHUCHU boa qualidade

00050 1.500,000UNCLORO , frasco de 01 litro.

00051 60,000EMB

CLORO para limpeza; aspecto: liquido; fragrancia: natural; teor
cloro
ativo: 8~10%; composicao: agua, alcalinizante, hipoclorito
sodio; embalagem 2 litros.

00052 5,000CX
CLORO alvejante, aspecto físico líquido, de 1 litro. aplicação
remoção manchas, caixa com 12 unidades.

00053 32,000UN
COADOR de pano  para cafÉ, grande, alvejado, com cabo de
madeira

00054 20,000UNCOLHER AÇO INOX PARA ARROZ

00055 200,000PC

COLHER DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UNIDADES
confeccionada em plástico resistente na cor
branca ou translúcida medindo de 15 a 16 cm de
comprimento.

00056 10,000CXCONDICIONADOR infantil frasco com 500 ml

00057 2,000CJ

CONJUNTO de latas para mantimentos:
2 contendo 03 peças, em inox com tampa de
vedação resistente, em formato cilíndrico
capacidades mínimas aproximadas de: 1 pote
de 2,4 litros, 1 pote de 3,2 litros e 1 pote 4,7
litros;2 garantia mínima de 03 meses.marca: inox

00058 20,000UN

COPO DE VIDRO AMERICANO em vidro, americano com
capacidade para

200ml, caixa com 24 unidades.

00059 100,000CX
COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200ML (CAIXA COM 48
UNIDADES)

00060 55,000CX
COPO DESCARTÁVEL 200 ml, cx com 25 pacotes de 100
unidades cada, conforme normatização da abnt.

00061 4.550,000PC
COPO DESCARTÁVEL 200ml pacote com 100 unidades,
conforme normatizaÇÃo abnt

00062 8,000CX
COPO DESCARTÁVEL 50 ml, cx com 25 pacotes de 100
unidades cada, conforme normatização da abnt.

00063 650,000PC
COPO DESCARTÁVEL 50 ml, pacote com 100
unidades, conforme normatização da abnt.

00064 96,000UNCOUVE maÇo com 6a 8 folhas

00065 120,000QUILOCOXA E SOBRE COXA a granel

00066 75,000PCCUMBUCA DE ISOPOR, PACOTE COM 20 UNIDADES

00067 120,000UN
DESINFETANTE , aspecto: liquido, acao: bactericida,
fragrancia: essencia
pinho, embalagem: frasco 500 ml.
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00068 2.000,000UN
DESINFETANTE , líquido, frasco de 02 litros, eucalipto, ativo,
solvente, fragrância cloreto benzalcônio 1%.

00069 50,000UN

DESINFETANTE e germicida, composição aspecto físico líquido,
aroma lavanda, antibactericida. aplicação: desinfetante e
germicida. a embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, número do lote, validade e
número de registro no ministério da saúde.
bombona/embalagem  de 5 litros.

00070 50,000UN
DESINFETANTE aspecto líquido, ação: bactericida, fragrância:
essência pinho, embalagem: frasco 500 ml.

00071 5,000UN

DESODORIZADOR , aerosol, frasco de no mínimo 360 ml.
produto sem cfc. aplicação: aromatizador ambiental. fragrância
lavanda ou talco. embalagem tipo spray, com o selo de registro
no ministério da
saúde/anvisa.

00072 2.730,000UNDETERGENTE , líquido, neutro, frasco de 500 ml, ação imediata.

00073 5,000CX

DETERGENTE lÍquido, aspecto concentrado, função: fragrância
neutro, glicerinado de 500ml. caixa com 24 unidades
detergente líquido para limpeza doméstica, com tensoativo
biodegradável, neutro, antialérgico, embalado em frasco
inquebrável, com bico dosador. deverá conter no rótulo, de
forma clara, data de validade 12 meses, o nome do fabricante
ou importador e nome do técnico responsável pelo produto.
produto notificado na anvisa/ms ou número de registro no
ministério dasaúde. o rótulo não pode estar rasgado ou
descolado da embalagem.

00074 5,000UN
ESCOVA para roupa, base de madeira, formato oval, com
cerdas amarelas.

00075 10,000UN

ESCOVA sanitÁria escova plÁstica, resistente, com cerdasem
nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato
arredondado, na cor branca, com suporte, medindo
aproximadamente 14 x 42 cm.

00076 10,000UN

ESCOVÃO para piso, tipo esfregona, com
cerdas duras, base em plástico medindo de 30 a 40 cm, com
cabo medindo
aproximadamente 1,40, ideal para limpeza pesada de piso.

00077 545,000UN
ESPONJA de aÇo limpeza, formaÇÃo: fios finissimos
emaranhados, acondicionamento: 8 esponjas em cada pacote
de 60 gr.

00078 5,000UN

ESPONJA dupla face para limpeza, composição: espuma de
poliuretano, medindo 102x69x28mm, com bactericida, cor
verde e amarela, medindo: 10,5x7, 5x2, 5 mm. embalagem com
no mínimo 03 unidades. uma face em espuma de poliuretano
com bactericida e outra fibra sintética com abrasivo, medindo
no mínimo 75 mm de largura x 110 mm de comprimento x 20 mm
de espessura, antibactérias.

00079 30,000UN

ESPONJA dupla face, para limpeza, composiÇÃo:
espuma de poliuretano, medindo 102 x 69 x 28mm, com
bactericida, cor verde e amarela, medindo: 10,5 x 7,5 x
2,5mm,pacote com 1 unidade.

00080 700,000UN

ESPONJA dupla face, sendo uma em fibra sintética com material
abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de
poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas
devidamente sobrepostas e firmemente unidas. dimensão:
100mm x 70mm x 18 mm.

00081 2,000UN

FACA para cozinha profissional em inox t: p:
2 faca inox com cabo em madeira;
2 medida mínima aproximada do cabo: 10 cm
e com lâmina de comprimento de 10 cm,
comprimento total aproximado de 20 cm.
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00082 20,000UN
FACA AÇO INÓX 8 cabo polipropileno para

carnes.

00083 60,000QUILO

FARINHA DE MANDIOCA - isenta de sujidades, parasitas e
larvas, admitindo umidade mÁxima de 15% por peso, fechados,
embalagem de 1 kg em sacos plÁsticos, transparentes e
atÓxicos, limpos nÃo violados.

00084 60,000KGFEIJÃO grupo ii , classe: cores, tipo1 embalagem de 1 kg

00085 50,000UN

FLANELA para limpeza em geral, na cor branca medindo
aproximadamente 40x60 cm, com costuras nas laterais, 100%
algodão. flanelas pacotes: embalagem pacote com 12
flanelas;tamanho mínimo: 40 cm x 60 cm;cor: branca; tecido
que absorvente, sua trama tem mais capacidade de reter
resíduos, com ação bactericida, facilidade na lavagem e
secagem,melhor custo benefício, produto 100% algodão,
grande eficiência com maior economia, podendo ser reutilizado
várias vezes.

00086 48,000KGFRANGO INTEIRO congelado embalado

00087 36,000QUILO

FUBÁ DE MILHO fubÁ de milho amarelo novo, moÍdo, em pÓ,
refinado, isento de sujidades, homogÊneo, solto, enriquecido
com Ácido fÓlico, acondicionados em saco plÁstico, pacote de
1kg

00088 50,000MAÇO
FÓSFORO palitos de madeira, maço com 10
caixinhas contendo 40 palitos cada com selo do
inmetro.

00089 200,000PC
GARFO DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UNIDADES poliestireno
e pigmentos de alta qualidade
produzido conforme resolução da anvisa.

00090 10,000UNGARRAFA termica, com capacidade para 5 litros

00091 10,000UN

GARRAFA TÉRMICA de pressão confeccionada em material aço
inoxidável, capacidade mínima de 1,8 litros, higiênica e de fácil
limpeza, com garantia e durabilidade, ampola e corpo em aço
inoxidável

00092 2,000UN
GARRAFA TÉRMICA material sintético,

capacidade para 1 litro.

00093 2,000UN
GARRAFA TÉRMICA material sintético,

capacidade para 1,8 litro.

00094 6,000UNGARRAFA TÉRMICA material sintético,  capacidade para 1 litro.

00095 6,000UN
GARRAFA TÉRMICA material sintético, capacidade para 1,8
litro.

00096 830,000PC
GUARDANAPO de papel, pacote com 50 unidades, alta
qualidade, 20 cm x 22 cm cada.

00097 30,000UN
INSETICIDA aerosol, embalagem com válvula de segurança, a
base de água, onodoro, para moscas, mosquitos e baratas,
frasco com 300 ml.

00098 12,000UN
ISQUEIRO a gás, não recarregável. 8cm x 2,5cm x 1,2cm. em
conformidade com o padrão iso 9994

00099 20,000UN
JARRA PLÁSTICA, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM TAMPA
PLÁSTICA.

00100 30,000UN
JARRA PLÁSTICA, QUADRADA, COM TAMPA, CAPACIDADE
PARA 3,9 LITROS.
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00101 10,000UN

LIMPA vidro, tipo líquido. cor incolor/azul. frasco plástico de
500ml, com gatilho. a embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade e
número de registro no ministério da saúde.

00102 500,000UN
LIMPA PEDRAS tijolos, cimentados e pisos rÚsticos (nÃo
esmaltados), composiÇÃo: Ácido sulfÔnico, adjuvante,
coadjuvante, corante, embalagem de 2000ml.

00103 1.200,000UN
LIMPADOR LIMPEZA PESADA , frasco de 500 ml, fórmula
avançada para remoção de gorduras, usar em vidros, azulejos,
superfície laváveis.

00104 70,000UN

LIMPADOR MULTIUSO , de uso doméstico. aromas diversos,
embalagem com 500 ml.a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número
do lote, validade e número de registro no ministério da saúde

00105 33,000UN
LIXEIRA plÁstica, fechada, capacidade de 100 litros, com
tampa.

00106 2,000UNLIXEIRA com pedal, plástica, capacidade para 50 litros;

00107 32,000UNLIXEIRA com pedal, plástica, capacidade para 8 litros;

00108 40,000UN
LIXEIRA COM PEDAL plástica, capacidade para

15 litros.

00109 40,000UN
LIXEIRA PLÁSTICA fechada, capacidade de 30

litros, com tampa.

00110 50,000CX
LUVA de vinil para procedimento, não estéril, cor transparente,
sem pó, ambidestra. aprovada para riscos químicos. caixa com
100 unidades

00111 10,000PR

LUVA lÁtex para limpeza revestimento interno com algodão
flocado, antiderrapante, anatômica, resistente a agentes
químicos. possuir resistência a rasgo. com capacidade de ser
higienizada várias vezes. embalagem com 01 par. tamanho m.

00112 150,000PC

LUVA lÁtex para limpeza, revestimento interno com algodão
flocado, antiderrapante, anatômica, resistente a agentes
químicos. possuir resistência a rasgo. com capacidade de ser
higienizada várias vezes. embalagem com 01 par. tamanho g.

00113 200,000PC

LUVA lÁtex para limpeza, revestimento interno com algodão
flocado, antiderrapante, anatômica, resistente a agentes
químicos. possuir resistência a rasgo. com capacidade de ser
higienizada várias vezes. embalagem com 01 par. tamanho m.

00114 36,000UNMACARRÃO espaguete com semola 500g

00115 36,000UNMACARRÃO ninho com semola 500g

00116 36,000UNMANTEIGA 500 comum com sal

00117 36,000UNMOLHO DE TOMATE 340 g

00118 72,000UNOLEO DE SOJA 900ml

00119 3,000UN
PANELA DE PRESSÃO material: alumínio,

capacidade: 07 litros.

00120 5,000UN
PANELA DE PRESSÃO material: alumínio,

capacidade: 12 litros.

00121 30,000UN
PANO de chÃo, tipo toalha de banho felpuda, 100% algodão,
pré-lavado e pré-encolhido, lisa ou estampada, garantia de
absorção e durabilidade, 70 cm x 1,40 cm, cores.
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00122 20,000UN
PANO de prato, cor branca, algodÃo com bainha, med. mÍnima
40x60 cm;

00123 300,000UN
PANO de prato, overlocado, na cor branca, 100% algodão,
medindo no mínimo 40x60cm.

00124 335,000UN
PANO para chÃo, 100% algodÃo, cor branca, alvejado,
acabamento: arremate nas bordas e trama não desfiável,
tamanho aproximado: 45x85cm, para limpeza de pisos;

00125 300,000FA
PAPEL HIGIÊNICO , fardo com 64 rolos de 30 metros, neutro,
100% de fibras naturais, picotado, de primeira qualidade.

00126 1.000,000PC

PAPEL TOALHA , toalhas de papel interfolhas, 100% fibras
naturais, matéria prima com origem de fibras naturais
embalagem 100% plásticos reciclados, pacote com 1000 folhas,
tamanho 20cmx23cm, uso único.

00127 48,000KGPEITO DE FRANGO CONGELADO granel

00128 15,000UNPENEIRA PLÁSTICA, PARA COAR, 20CM, COM CABO

00129 48,000QUILOPEPINO japonÊs

00130 5,000UN
POTE de plÁstico, liso, incolor, capacidade aproximada 2 litros,
com tampa plástica, fechamento: rosca;

00131 40,000UN
POTE PLÁSTICO quadrado, com tampa,

capacidade para 4 litros.

00132 60,000UN
POTE PLÁSTICO quadrado, com tampa, capacidade para 1500
ml.

00133 40,000UN
POTE PLÁSTICO quadrado, com tampa, conjunto
com 05 peças com capacidade de 7,0 litros, 4,4 litros,
2,2 litros, 1,8 litros e 1,1 litros.

00134 60,000UN
POTE PLÁSTICO retangular, com tampa,

capacidade para 1500 ml.

00135 20,000PC
PRATO FUNDO em vidro temperado, transparente,

caixa com 24 unidades.

00136 100,000UNPRATO PLÁSTICO ESCOLAR prato plÁstico escolar

00137 5,000UN
PÁ de lixo, plástica, com coletor medindo aproximadamente 26
cm e cabo 15 cm, ambos plásticos resistentes.

00138 15,000UN
PÁ DE LIXO plástica, com coletor medindo
aproximadamente 26 cm e cabo 15 cm, ambos
plásticos resistentes.

00139 1.190,000UN

PÓ DE CAFÉ qualidade superior, tipo torrado e moído, com
registro da data de fabricação e validade estampada no rótulo
da embalagem; aspecto: em pó homogênio, torrado e moído,
gosto predominantemente café arábico, admitindo-se café
conilon ou café 100% arábica, classificação de bebida: dura
para melhor; unidade de fornecimento: validade mínima de 12
meses após a data da entrega. pacote com 500 gramas.

00140 120,000UNREABASTECIMENTO de Água minberal em galÃo de 20l

00141 10,000UNREFIL /filtro coador de cafÉ em mat. de pano

00142 120,000UN
REFRIGERANTE sabor cola embalagem pet de 2 litros de 1ª
qualidade

00143 120,000UN
REFRIGERANTE sabor guaranÁ embalagem pet de 2 litros de 1ª
qualidade

00144 120,000UN
REFRIGERANTE sabor laranja embalagem pet de 2 litros de 1ª
qualidade
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00145 10,000UN

RODO , plastico, para limpeza em geral, medindo 60 cm de
cumprimento, de plástico, com duas laminas paralelas de
borracha natural fixadas em base de plástico rígido, borracha
dupla, com espessura de 3.0, com cabo de madeira plastificada
com rosca, suporte plástico medindo 30 cm, medindo no mínimo
1,20m.

00146 15,000UN
RODO borracha, modelo regua: duplo, tamanho regua: 60 cm,
material suporte regua: plastico, material cabo: cabo madeira,
comprimento aproximadamente cabo: 1,2 m.

00147 5,000UN
RODO de alumÍnio, com cabo de alumÍnio, rÉgua com
comprimento de 100cm, extensÃo de 1,24m do cabo

00148 40,000UN
RODO com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte
madeira, medindo 40 cm, com borracha dupla.

00149 40,000UN
RODO com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte
plástico, medindo 60 cm, com borracha dupla.

00150 50,000FA
ROLO de 500 mt de papel higienico tamanho do dispenser
(28,6cm x 31,3 x 12,8 cm) interfolhado na cor branca - fardos
com 10 rolos de 500 mt

00151 300,000UN
SABONETE em barra, embalagem de 90g, sabonete em barra,
suave, com registro da anvisa, aspecto fÍsico sÓlido, para
higienizaÇÃo, embalagem de 90g.

00152 50,000GL

SABONETE lÍquido 5l
galão de sabonete líquido embalagem plástica, fraguancia
lavanda ou erva doce número de registro no ministério da
saúde.galão 05 litros.

00153 25,000UN
SABONETE lÍquido, perolado, aspecto fÍsico viscoso,com
fragrÂncia de erva-doce, frasco de 1 litro.

00154 350,000FR
SABONETE lÍquido, frasco com 1000 ml, fragrância de erva
doce.

00155 50,000UN

SABÃO , apresentacao: po, fragrancia: floral, cor: azul, peso: 5
kg, acondicionamento: saco em filme plastico, 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.

00156 305,000PC

SABÃO em barra, 200 gr na cor azul, pct com 05 unidades.
sabão em barra, de glicerina, 400g. embalado em saco plástico.
a embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote, validade e número
de registro no ministério da saúde.

00157 1.050,000PC

SABÃO em pÓ, composição: com amaciante, limpeza perfumada
com maciez, tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante,
carga coadjuvante, branqueador óptico, corantes, enzimas
agente antidepositante, fragância e água linear. aquil benzeno,
sulfato de sódio, tensoativo biodegradável, atenuador de
espuma, essência e água, embalagem com 01 kg.

00158 10,000PC

SACO lixo; material: polietileno; tipo costura: reforcada;
capacidade:
100l; cor: preto; transparencia: opaco; altura: 1050 mm;
largura: 750 mm; espessura: 8 µm; normas: abnt nbr 9191;
unidade de fornecimento: pacote 100 unidades.

00159 5,000PC

SACO lixo; material: polietileno; tipo costura: reforcada;
capacidade:
30 l; cor: preto; transparencia: opaco; altura: 620 mm; largura:
620 mm; espessura: 8 µm; normas: abnt nbr 9191; unidade de
fornecimento: pacote 100 unidades.
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00160 6,000PC

SACO lixo; material: polietileno; tipo costura: reforcada;
capacidade:
300l; cor: preto; transparencia: opaco; espessura: 8 µm;
normas: abnt nbr 9191; unidade de fornecimento: pacote 100
unidades.

00161 300,000RL
SACO plÁstico lixo, 30 litros capacidade de 30 litros. rolo com 50
unidades, cor preta.

00162 420,000RL
SACO plÁstico lixo, capacidade de 100 litros. rolo com 25
unidades, cor preta.

00163 375,000RL
SACO plÁstico lixo, capacidade de 50 litros. rolo com 50
unidades, cor preta.

00164 200,000PC
SACO DE LIXO com capacidade para 300 litros, pacotes com
100 unidades

00165 75,000RL
SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade de 30 litros.rolo com 25
unidades. cor preta;

00166 36,000UNSAL REFINADO iodado 01 kg

00167 20,000UN
SALADEIRA PLÁSTICA redonda em plástico com capacidade

de 5,0 litros.

00168 10,000CXSHAMPOO INFANTIL FRASCO COM 500 ML

00169 20,000UNSUCO sabor laranja embalagem longa vida 1l

00170 20,000UNSUCO sabor uva embalagem longa vida 1l

00171 2,000UN
TOALHA de mesa em plÁstico com desenhos, não tecido,
flanelada e camurça por baixo do plástico. 137 cm x 274 cm;

00172 1,000RL
TOALHA DE MESA em plastico com desenhos, não tecido,
flanelada e camurça por baixo do plástico. rolo de 100 metros.

00173 40,000PCTOUCA DESCARTÁVEL com elástico, pacote com 100 unidades.

00174 1,000UN
VARAL DE CHÃO , 100 aço pautado, sem abas, medidas aberto
0,90 x 0,56 x 0,84mm.

00175 10,000UN

VASSOURA , com cerdas de nylon luxo, base em madeira
resistente, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11cm
e espessura média de 0,8mm, dispostas em no mínimo 4
carreiras de tufos justapostos homogêneos de modo a
preencher toda a base, a fixação das cerdas à base deverá ser
firme e resistente, cabo de madeira plastificado medindo 1,20m,
com emborrachado na ponta para rosquear com facilidade na
base da vassoura e com gancho na outra ponta do cabo para
pendurar, com perfeito acabamento, uso doméstico.

00176 5,000UN
VASSOURA de grama, rastelo, em material metÁlico, vassoura
com 22 hastes, com cabo de aproximdamente 1,24m

00177 200,000UNVASSOURA de melga

00178 30,000UN

VASSOURA de melga, modelo maior, tradicional, encorpada sem
cabo. vassoura de melga. produto com no mínimo 40 cm de
largura na base, com amarraduras baixas em borracha,para
que ela não se desfaça com facilidade, sem cabo.

00179 20,000UN
VASSOURA de melga; modelo: tradicional; com cabo de
aproximadamente 1,24 metros.

00180 24,000UN

VASSOURA de nylon noviÇa com cabo em madeira plastificado
para uso em pisos internos, com cerdas sintéticas recicladas e
plumadas e curvas desenvolvidas para não arranhar os móveis
no momento da limpeza.

00181 20,000DZVASSOURA gari pet 40 cm. com cabo de 180 cm

00182 30,000DZVASSOURA gari piaÇava 40 cm, com cabo de 180 cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

00183 20,000UN
VASSOURA piaÇava, cipó, com cabo de madeira fixado ao taco,
e este ao corpo através do revestimento com folha de flandres,
40 cm, com cabo de 180 cm

00184 15,000UN
VASSOURA piaÇava, com cabo de madeira, fixado ao taco, e
este ao corpo através de revestimento, com folha de flanres.

00185 36,000UNVINAGRE alcool colorido, 750ml

00186 400,000FA
ÁGUA mineral garrafa sem gÁs 500ml
data de validade de no mÍnimo 12 meses na data de entrega,
fardo com 12 garrafas

00187 1.500,000UN
ÁGUA sanitÁria, frasco de 01 litro, ativo alveja e desinfeta
múltiplo uso.

00188 100,000UN
ÁLCOOL , etílico hidratado, concentração 92.8 inpm, uso
doméstico frasco de 01 litro.

00189 20,000CXÁLCOOL en gel 70%, caixa com 12 unidades

00190 39,000UN

ÁLCOOL etÍlico hidratado em gel; graduaÇÃo: 70° inpm); nÃo
aromatizado; lÍmpido; transparente; isento de resÍduos; rÓtulo:
conforme determinaÇÃo inmetro; embalagem: conforme
determinaÇÃo inmetro; conteÚdo: 500 gr; validade: mÍnimo 18
meses da data da entrega.

00191 1.000,000UN
ÁLCOOL lÍquÍdo, teor até 46,3%, aprovado pela anvisa, frasco
de 1 litro.
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