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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 48,000UNAMACIANTE , frasco de 02 litros

00002 48,000UN
AROMATIZANTE de ambiente, aerosol, cheiro de limpeza,
aplicação em ambientes em geral, frascos com 360ml/302g.

00003 8,000UN
CAPACHO-TAPETE , antiderrapante, fibra sintética, cor cinza,
dimensão aproximada (l x c): 40 x 60 cm, espessura 10 mm

00004 48,000UN
COADOR , de café, de flanela, cor branca, formato cônico, com
cabo de madeira torneada, aro de arame, 11 cm de diâmetro

00005 12,000UN
COADOR , de café, de flanela, cor branca, formato cônico, com
cabo de madeira torneada, aro de arame, 20 cm de diâmetro

00006 48,000CX
COPO DESCARTÁVEL 200 ml, caixa contendo 25 pacotes com
100 unidades cada, totalizando 2.500 unidades, conforme
normatização da abnt.

00007 48,000UN
DESINFETANTE , líquido, frasco de 02 litros, eucalipto, ativo,
solvente, fragrância cloreto benzalcônio 1%.

00008 180,000UNDETERGENTE , líquido, neutro, frasco de 500 ml, ação imediata.

00009 8,000UN
ESCOVA para roupa, confeccionada em madeira com cerdas de
nylon, formato oval

00010 4,000CX
ESPONJA de lÃ de aÇo carbono, de textura macia, degradável,
isenta de sinais de oxidação. caixa contendo 14 pacotes com 8
unidades, cada.

00011 48,000UN

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.

00012 48,000UN
FLANELA para limpeza, 100% de algodão, cor branca, lisa,
medindo 56x38cm

00013 26,000MAÇO

FÓSFORO ,  confeccionado em madeira de 1ª qualidade,
acabamento perfeito, com ponta abrasiva, medindo
aproximadamente 6 cm de comprimento total. acondicionados
em caixas resistentes contendo aproximadamente 40 palitos,
reembalados em pacotes com 10 caixas, de forma a garantir a
integridade do produto até seu uso. a embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
quantidade e selo do inmetro.

00014 6,000UN
GARRAFA TÉRMICA , com capacidade para 1 litro, com tampa e
alça de (rosca), de boa qualidade, a garantia deverá ser igual
ou superior a um ano.

00015 2,000UN

GARRAFA TÉRMICA , com torneira, dimensões do produto
(compr. x larg. x alt.): 300 x 300 x 530 mm, capacidade 15
litros, com bocal superior, pés retráteis, conserva líquidos frios
e quentes por no mínimo 10 horas, isolamento térmico com
espuma de poliuretado, livre de cfc, material não tóxico e
reciclável
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00016 180,000PC

GUARDANAPO , de papel branco, medindo aproximadamente
23x23 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos,
materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes
plásticos com 50 unidades, conforme praxe do fabricante de
forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu
uso. a embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência e quantidade.

00017 52,000UNHIPOCLORITO de sÓdio 1%, embalagem de 2 litros

00018 84,000UN
LIMPADOR LIMPEZA PESADA , frasco de 500 ml, fórmula
avançada para remoção de gorduras, usar em vidros, azulejos,
superfície laváveis.

00019 40,000UN
PANO de prato, para cozinha, resistente, com no mínimo 100%
algodão, na cor branca, medindo aproximadamente 40x66cm
podendo variar para tamanhos maiores, com bainha

00020 38,000UN

PANO para chÃo, alvejado, 100% algodão, cor branco,
arremate nas bordas e trama não desfiável, tamanho
aproximado 45cm x 85 cm, embalagem em saco plástico com
uma unidade cada

00021 160,000FA
PAPEL HIGIÊNICO , fardo com 48 rolos de 30 metrosx10cm,
com folha dupla, neutro, alta qualidade, 100% de celulose
virgem, picotado, cor branco

00022 150,000PC

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.

00023 15,000RLPLÁSTICO filme, de pvc, para uso culinário, rolo de 28cmx100m

00024 24,000DZ
PRENDEDOR DE ROUPA , formato retangular, de madeira,
medindo 8cm. pacote com 12 unidades

00025 7,000UN
RODO de limpeza, com cabo de madeira plastificada com rosca,
suporte madeira, medindo 40 cm, com borracha dupla.

00026 48,000GLSABONETE lÍquido, galão com 5 litros, fragrância de erva doce.

00027 72,000PC

SABÃO em pÓ, pacote com 01 kg, para limpeza geral, de
primeira qualidade. com amaciantes, limpeza perfumada com
maciez. tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga,
coadjuvantes, branqueador óptico, corante, enzimas, agente
anti-redepositante, fragrância e água, linear alquil benzeno,
sulfato sódio, tensoativo biodegradável.

00028 5,000PC
SACO para pipoca, dimensões 11cmx15cm, pacote com 500
unidades, cor branco

00029 110,000RL
SACO plÁstico lixo, capacidade de 100 litros. rolo com 25
unidades, cor preta.

00030 72,000RL
SACO plÁstico lixo, capacidade de 15 litros. rolo com 100
unidades, cor azul.

00031 96,000RL
SACO plÁstico lixo, capacidade de 30 litros. rolo com 50
unidades, cor preta.

00032 110,000RL
SACO plÁstico lixo, capacidade de 50 litros. rolo com 50
unidades, cor preta.

00033 7,000UN
TOALHA DE MESA , toalha de mesa redonda, 4 lugares,
160x160cm tecido 100% impermeável

00034 2,000UN
TOALHA DE MESA , toalha de mesa retangular, 6 lugares,
160x220cm tecido 100% impermeável

00035 18,000UN
VASSOURA piaÇava, cipó, com cabo de madeira fixado ao taco,
e este ao corpo através do revestimento com folha de flandres.

00036 60,000FR
ÁGUA sanitÁria, ativo alveja e desinfeta múltiplo uso, frasco
contendo 01 litro.
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00037 63,000UN
ÁLCOOL em gel, neutro, frasco de 500g, álcool etílico
hidratado, grau inpm superior a 60°

00038 96,000UN
ÁLCOOL lÍquÍdo, teor até 46,3%, aprovado pela anvisa, frasco
de 1 litro.
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