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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 50,000UN
ADOÇANTE líquido dietético (sacarina sódica e ciclamato de
sódio) em frasco de 100 ml.

00002 48,000UNALFACE lisa pÉ

00003 24,000QUILOALHO nacional

00004 574,000UN
AMACIANTE de roupas, aspecto físico líquido viscoso
concentrado, perfumado. frasco de 2 litros

00005 180,000UN
ARROZ BRANCO TIPO 1 PACOTE 5 KG classe: longo e fino, sub
grupo: polido

00006 500,000UN
AVENTAL de cozinha, 70% policloreto de vinila (pvc) e 30%
poliÉster. tamanho: 70 cm x 80 cm

00007 12,000UN
AZEITE de oliva  extra virgem  mÁxima menor ou igual a 0,50%
unidade  com 500 ml

00008 883,000PC

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

00009 8,000UNBACIA plÁstico, com alÇa, 15 litros

00010 30,000UNBACIA PLÁSTICA canelada, reforÇada, capacidade de 35 litros.

00011 10,000UN

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.

00012 5,000UNBALDE , plástico, com alça, 20 litros.

00013 30,000UNBALDE plÁstico, com alÇa, 15 litros

00014 18,000UN
BALDE plÁstico, na cor preta, com alÇa de metal, capacidade
16l

00015 100,000UN
BALDE plástico resistente, capacidade para 12 litros, alça
resistente em aço

00016 50,000UN
BALDE plástico resistente, capacidade para 20 litros, alça
resistente em aço

00017 50,000UN
BALDE plástico resistente, capacidade para 30 litros, alça
resistente em aço

00018 50,000UNBALDE plástico resistente, capacidade para 50 litros, com tampa

00019 2,000UN
BANDEJA para servir, em inox, retangular, dimensÕes mÍnimas
40cm (comp.) x 25 cm (larg.)

00020 48,000QUILOBATATA INGLESA boa qualidade

00021 10,000CXBISCOITO cream cracker caixa de 02 kg

00022 12,000CXBISCOITO de maisena caixa com 02 kg

00023 10,000CXBISCOITO rosca de leite de 02 kg

00024 10,000RL
BOBINA DE SACOLA PLÁSTICA PICOTADA, TRANSPARENTE
30X40CM. ROLO 700 SACOLAS

00025 20,000RL
BOBINA DE SACOLA PLÁSTICA PICOTADA, TRANSPARENTE
40X60CM. ROLO 500 SACOLAS.
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00026 10,000UNBORRACHA DE SILICONE , para panela de pressÃo de 20 litros

00027 3,000UNBOTIJÃO TÉRMICO com torneira, capacidade de 06 litros.

00028 3,000UNBOTIJÃO TÉRMICO com torneira, capacidade de 12 litros.

00029 110,000PC

CAFÉ moÍdo torrado 100% embalagem em poliÉster embalado Á
vÁcuo ,com
informaÇÕes na embalagem, conforme legislaÇÃo em vigor
(data de  fabricaÇÃo e data de vencimento e cnpj),torraÇÃo na
mÉdia clara, bebida com arÁbica predominante,isenta de gosto
rio zona,teor de umidade variando de 3,0 a 3,5 %, moagem
fina,ideal para coador de pano e de filtro de papel contendo
selo de pureza expedido pela abic. em embalagem de 500
gramas

00030 2,000UN
CAIXA organizadora, em plástico polipropileno, com tampa,
capacidade para 25 litros.

00031 16,000UN
CAIXA plÁstica, retangular transparente com tampa,
resistente, volume total aproximado de 7 litros

00032 5,000UN
CAIXA ORGANIZADORA em plÁstico polipropileno, com tampa,
capacidade para 17 litros

00033 5,000UN
CAIXA ORGANIZADORA organizadora, em plástico
polipropileno, com tampa, capacidade para 25 litros.

00034 60,000UNCALDO DE GALINHA csixa contendo 12 cubos

00035 350,000UN
CANECA PLÁSTICA, PARA MERENDA ESCOLAR, FEITA COM
PLÁSTICO POLIPROPILENO GROSSO DE ALTA DURABILIDADE.
cores diversas. capacidade: 400ml

00036 20,000UN
CANECÃO  de alumÍnio, capacidade 1,8 litros, com cabo de
plástico resistente.

00037 12,000UNCANECÃO , alumÍnio, cabo baquelite, n° 14, 2 litros

00038 60,000KGCARNE bovina de primeira

00039 60,000KGCARNE BOVINA DE 2°

00040 120,000QUILOCARNE SUINA sem osso, sem toucinho e sem pele

00041 4,000UN
CAÇAROLA n° 45, em alumÍnio fundido com tampa n° 45, com
02 (duas) alÇas

00042 2,000UN
CAÇAROLA n° 50, em alumÍnio fundido com tampa n° 50, com
02 (duas) alÇas

00043 2,000UN
CAÇAROLA n° 55, em alumÍnio fundido com tampa n° 55, com
02 (duas) alÇas

00044 2,000UN
CAÇAROLA n° 65, em alumÍnio fundido com tampa n° 65, com
02 (duas) alÇas

00045 36,000KGCEBOLA BRANCA boa qualidade

00046 96,000QUILOCENOURA boa qualidade

00047 36,000KGCHUCHU boa qualidade

00048 500,000UNCLORO , frasco de 01 litro.

00049 60,000EMB

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

00050 15,000CX
CLORO alvejante, aspecto físico líquido, de 1 litro. aplicação
remoção manchas, caixa com 12 unidades.

00051 132,000UNCOADOR de pano, grande, alvejado, com cabo de madeira.

00052 100,000UNCOADOR de pano, médio, alvejado, com cabo de madeira.
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00053 30,000UN
COLHER de mesa, totalmente em inox, dimensÕes: 19,3 cm
(comp.) x 4,1 cm (larg.)

00054 8,000UN
COLHER de servir, em aÇo inox. dimensÕes aproximadas:
4,5x6,5x34,5 cm

00055 240,000UN
COLHER de sopa em aÇo inoxidÁvel, cabo em inox, tamanho
mÉdio para refeiÇÃo, com aproximadamente 1,0mm de
espessura, comprimento aproximada de 19 cm

00056 5,000UNCOLHER AÇO INOX PARA ARROZ

00057 10,000UN
CONCHA DE ALUMÍNIO , hotel, n° 10, diÂmetro 10 cm, cabo
33,5cm, capacidade aproximada de 250ml

00058 25,000CXCONDICIONADOR infantil frasco com 500 ml

00059 8,000CJ
CONJUNTO de xÍcaras, 12 peÇas, contendo 6 xÍcaras e 6
pires, material porcelana

00060 42,000UN
COPO , tipo americano com capacidade de 200 ml,
confeccionado em vidro, transparente, incolor, totalmente
cilindrico, com aparÊncia em cristal

00061 100,000CX
COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200ML (CAIXA COM 48
UNIDADES)

00062 148,000CX
COPO DESCARTÁVEL 200 ml, caixa contendo 25 pacotes com
100 unidades cada, totalizando 2.500 unidades, conforme
normatizaÇÃo da abnt

00063 4.000,000PC
COPO DESCARTÁVEL 200ml pacote com 100 unidades,
conforme normatizaÇÃo abnt

00064 5,000CX
COPO DESCARTÁVEL 50 ml, cx com 25 pacotes de 100
unidades cada, conforme normatização da abnt.

00065 1.100,000PC
COPO DESCARTÁVEL capacidade 50 ml, pacote com 100
unidades, conforme normatizaÇÃo abnt

00066 50,000UN
CORDA para varal 100% polipropileno, embalagem com 15
metros.

00067 96,000UNCOUVE maÇo com 6 a 8 folhas

00068 120,000QUILOCOXA E SOBRE COXA a granel

00069 120,000UN
DESINFETANTE ,  aspecto: liquido, acao: bactericida,
fragrancia: essencia
pinho, embalagem: frasco 500 ml.

00070 72,000UN
DESINFETANTE , lÍquido, frasco de 02 litros, eucalipto, ativo,
solvente, fragÂncia cloreto benzalcÔnio 1%

00071 70,000UN

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.

00072 500,000UN
DESINFETANTE e germicida. composição aromática: floral.
frasco de 2 litros.

00073 10,000UN

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.

00074 300,000UN
DESODORIZADOR de ambiente em spray, essências suaves,
embalagem com no mínimo 400 ml

00075 6.960,000UN
DETERGENTE lÍquido, aspecto concentrado, função:
desengordurante, formulação: alquilbenzeno; fragrância
neutra. frasco de 500 ml.
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00076 10,000CX

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.

00077 113,000UN
ESCOVA para roupa, confeccionada em madeira com cerdas de
nylon, formato oval

00078 20,000UN
ESCOVA para vaso sanitÁrio, com suporte, cabo de plÁstico e
cerdas de nylon, na cor branca

00079 70,000UN
ESCOVA plÁstica, de lavar roupa, formato oval, com cerdas em
nylon

00080 60,000UN

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

00081 200,000UN
ESCOVA para unhas, matéria sintética, metal e pigmentos com
cabo tipo alça.

00082 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.

00083 10,000UN
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO , hotel, n° 10, diÂmetro 10 cm,
cabo 33,5cm

00084 20,000UN

ESFREGÃO em microfibra com cesto em aço inox medindo com
cabo de altura 1,60m aproximados com no mínimo 02 refis,
altura 25,5 cm - largura 27 cm e comprimento 46 cm com
capacidade do balde de 07 litros, modelo resistente.

00085 745,000UN
ESPONJA de lÃ de aÇo carbono, de textura macia, degradável,
isenta de sinais de oxidação. pacote com 8 unidades

00086 1.515,000UN

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.

00087 30,000UN
FACA de mesa serrilhada, totalmente em inox, dimensÕes: 21
cm (comp.) x 2,0 cm (larg.)

00088 4,000UN
FACA para carne/cozinha 8, lÂmina em aÇo inox, cabo de
madeira natural. dimensÕes aproximadas: 332x44x20 mm

00089 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.

00090 4,000UN
FACA para pÃo, dimensÕes aproximadas de 29,1 cm (comp.) x
2,9 cm (largura), com lÂmina de aÇo inox e cabo em
polipropileno

00091 5,000UNFACA AÇO INÓX 8 , cabo polipropileno para carnes.

00092 24,000PC
FARINHA DE MANDIOCA - com baixa acidez, torrada, grupo:
seca, classe: fina, tipo: 1.

00093 36,000KGFEIJÃO grupo ii , classe: cores, tipo1 embalagem de 1 kg
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00094 1.142,000UN

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.

00095 48,000KGFRANGO INTEIRO congelado embalado

00096 36,000PC
FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro, Ácido fÓlico, e vitamina
b9

00097 500,000UN
FÓSFORO , palitos de madeira, maço com 10 caixinhas
contendo 40 palitos cada, com selo do inmetro

00098 50,000PC
GARFO DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UNIDADES ,
poliestireno e pigmentos de alta qualidade produzido conforme
resoluÇÃo da anvisa.

00099 50,000UN
GARRAFA tÉrmica – com corpo externo em polipropileno,
ampola com capacidade para 1 litro com dispositivo de pressão.

00100 9,000UN

GARRAFA TÉRMICA , com capacidade para 1 litro, com sistema
para servir com bomba de pressÃo, com tampa com alÇa, de
boa qualidade, a garantia deverÁ ser igual ou superior a um
ano

00101 10,000UNGARRAFA TÉRMICA termica, com capacidade para 5 litros.

00102 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

00103 500,000PC
GUARDANAPO de papel, pacote com 50 unidades, alta
qualidade, 20cm x 22cm cada.

00104 700,000PC
GUARDANAPO de papel, de cor branca. pacote com 100
unidades.

00105 800,000UNHIPOCLORITO de sÓdio 1%. embalagem de 2 litros.

00106 120,000UN
INSETICIDA aerosol, embalagem com válvula de segurança, a
base de água, inodoro, para moscas, mosquitos e baratas,
frasco com 300 ml.

00107 16,000UN

INSETICIDA domÉstico, aerosol, composto de d-aletrina
0,135%, d-tetrametrina 0,10%, permetrina 0,10%, sem cfc,
sem querosene, sem clorofluorcarboneto, principio ativo
biolaletrina 0,215%, bioresmetrina 0,038% , embalado em
frasco metÁlico contendo 400 ml, produto sujeito a verificaÇÃo
no ato da entrega, aos procedimentos adm. determinados pela
anvisa

00108 4,000UN
JARRA de vidro, transparente, com tampa, capacidade mÍnima
de 1 litro

00109 16,000UN
JARRA plÁstica, com tampa, capacidade aproximada de 2 litros,
branca ou transparente

00110 20,000UN
JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE, COM ALÇA, CAPACIDADE
DE 1,5 LITROS, TAMPA DE PLÁSTICO

00111 25,000UN
JARRA PLÁSTICA, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM TAMPA
PLÁSTICA.

00112 10,000UN
JARRA PLÁSTICA, QUADRADA, COM TAMPA, CAPACIDADE
PARA 3,9 LITROS.

00113 2,000JG
JOGO de copos, do vidro transparente, para Água/suco, 340
ml, conjunto 6 copos
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00114 400,000UN

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.

00115 30,000UN

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.

00116 1.114,000UN
LIMPADOR LIMPEZA PESADA , frasco de 500 ml, fÓrmula
avanÇada para remoÇÃo de gorduras, usar em vidros,
azulejos, superfÍcie lavÁveis

00117 570,000UN

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

00118 15,000UNLIXEIRA com pedal, plÁstica, capacidade para 15 litros.

00119 5,000UNLIXEIRA com pedal, plÁstica, capacidade para 8 litros.

00120 3,000UN
LIXEIRA plÁstica, fechada, capacidade de 100 litros, com
tampa.

00121 2,000UNLIXEIRA com pedal, plástica, capacidade para 100 litros;

00122 40,000UN
LIXEIRA em plástico resistente, com acionamento por pedal e
capacidade para 40 litros, na cor branca

00123 80,000UN
LIXEIRA para banheiro, em plástico resistente, com
acionamento por pedal e capacidade para 12 a 14 litros, na cor
preta

00124 24,000PR
LUVA , para limpeza pesada, cano longo, tamanho a definir (p,
m ou g), embalagem com 1 par, super resistente a produtos
quÍmicos, rasgos, perfuraÇÕes e abrasÕes

00125 50,000CX
LUVA de vinil para procedimento, não estéril, cor transparente,
sem pó, ambidestra. aprovada para riscos químicos. caixa com
100 unidades

00126 160,000PR

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.

00127 300,000UN
LUVA em borracha látex; para multiuso; tamanho médio, cano
curto; antialérgica, anatômica, resistente a agentes químicos
embalagem com 1 par. tamanho p.

00128 500,000UN
LUVA em borracha látex; para multiuso; tamanho médio, cano
curto; antialérgica, anatômica, resistente a agentes químicos,
embalagem com 1 par. tamanho g.

00129 600,000UN
LUVA em borracha látex; para multiuso; tamanho médio, cano
curto; antialérgica, anatômica, resistente a agentes químicos,
embalagem com 1 par. tamanho m

00130 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

00131 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

00132 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.
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00133 48,000UNMACARRÃO espaguete com semola 500g

00134 36,000UNMACARRÃO ninho com semola 500g

00135 36,000UNMANTEIGA comum com sal 500 gr

00136 36,000UNMOLHO DE TOMATE 340 g

00137 72,000UNOLEO DE SOJA 900ml

00138 10,000UN
PANELA DE PRESSÃO , material: alumÍnio, capacidade: 07
litros.

00139 6,000UN
PANELA DE PRESSÃO , material: alumÍnio, capacidade: 12
litros.

00140 10,000UNPANELA DE PRESSÃO , material: alumÍnio, capacidade: 20 litros

00141 1.147,000UN

PANO de chao, material: 100% algodao, cor: branca, tipo:
alvejado, aplicacao: limpeza, acabamento: arremate nas bordas
e trama nao desfiavel, tamanho aproximado: 45 cm x 85 cm,
acondicionamento: saco plastico.

00142 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.

00143 350,000UN
PANO de prato, overlocado, na cor branca, 100% algodão,
medindo no mínimo 40x60cm.

00144 500,000UN
PANO DE PRATO  cor branca, sem estampa, algodão com
bainha, med. mínima 40x60 cm

00145 40,000UN
PANO DE PRATO , para cozinha, resistente, com no mÍnimo
100% algodÃo, na cor branca, medindo aproximadamente
40x66 cm podendo variar para tamanhos maiores, com bainha

00146 160,000PC

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.

00147 50,000PC
PAPEL higiÊnico, material 100% fibras de celulose,picotado,
folha simples, de primeira qualidade, medindo 30m cada rolo,
pacote com 4 rolos.

00148 200,000RL
PAPEL ALUMÍNIO ROLO  C/75 X 30 CM papel alumÍnio rolo
c/7,5 x 30 cm

00149 1.000,000PC
PAPEL HIGIÊNICO  material 100% fibras de celulose, picotado,
folha simples, alta qualidade, de primeira qualidade, medindo 60
m cada rolo, pacote com 04 rolos

00150 800,000PC

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.

00151 100,000FA
PAPEL TOALHA tamanho do dispenser (25,2 cm x 30 cm x 13,7)
interfolhado na cor branca.

00152 5.000,000FA
PAPEL TOALHA descartável, interfolhas, absorvente, branco,
tamanho 23x27cm, fardo com aproximadamente 1.000 folhas.

00153 48,000KGPEITO DE FRANGO CONGELADO granel

00154 48,000QUILOPEPINO japonÊs

00155 5,000RLPLÁSTICO filme, de pvc, para uso culinÁrio, rolo de 28cmx100m

00156 30,000UN
POTE DE VIDRO liso, cor incolor, capacidade aproximada 2
litros, com tampa plástica, fechamento: rosca

00157 15,000UN
POTE PLÁSTICO quadrado, com tampa, capacidade para 1500
ml
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00158 15,000UNPOTE PLÁSTICO quadrado, com tampa, capacidade para 4 litros

00159 15,000CJ
POTE PLÁSTICO quadrado, com tampa, conjunto com 5 peÇas
com capacidade de 7,0 litros, 4,4 litros, 2,2 litros, 1,8 litros e
1,1 litros

00160 15,000UN
POTE PLÁSTICO retangular, com tampa, capacidade para 1500
ml

00161 10,000CX
PRATO FUNDO em vidro temperado, transparente, caixa com
24 unidades.

00162 150,000UN
PRATO PLÁSTICO ESCOLAR em polipropileno, capacidade 600
ml, diÂmetro 20 cm, profundidade 3 cm, em cores diversas.

00163 50,000PC
PRENDEDOR DE ROUPA formato retangular, de madeira.
pacote com 12 unidades.

00164 75,000UN
PÁ de lixo, plástica, com coletor medindo aproximadamente 26
cm e cabo 15 cm, ambos plásticos resistentes, com borracha na
extremidade.

00165 1.800,000PC

PÓ DE CAFÉ - qualidade: superior; tipo: torrado e moído;
acondicionamento: embalagem a vácuo 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;

00166 10,000UNRALADOR de legumes, inox, 4 faces

00167 144,000UNREABASTECIMENTO de Água mineral em galÃo de 20l

00168 12,000UNREFIL /filtro coador de cafÉ em mat. de pano

00169 140,000UN
REFRIGERANTE sabor cola embalagem pet de 2 litros de 1ª
qualidade

00170 140,000UN
REFRIGERANTE sabor guaranÁ embalagem pet de 2 litros de 1ª
qualidade

00171 140,000UN
REFRIGERANTE sabor laranja embalagem pet de 2 litros de 1ª
qualidade

00172 30,000UN

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.

00173 8,000UN
RODO de alumÍnio, com cabo de alumÍnio, rÉgua com
comprimento de 100cm, extensÃo de 1,24m do cabo

00174 16,000UN
RODO de limpeza, com cabo de madeira plastificada com rosca,
suporte madeira, medindo 80 cm, com borracha dupla

00175 40,000UN
RODO com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte
madeira, medindo 40 cm, com borracha dupla.

00176 50,000UN
RODO com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte
plástico, medindo 60 cm, com borracha dupla.

00177 100,000UN

RODO plástico para limpeza em geral medindo 40 cm de
comprimento, de plástico, borracha duplo, com espessura de
3.0 a 4.0 mm. com cabo de madeira de 120 cm. serrilhado na
parte superior da cepa para melhor fixação de pano de chão

00178 100,000UN

RODO plástico para limpeza em geral medindo 60 cm de
comprimento, de plástico, borracha duplo, com espessura de
3.0 a 4.0 mm. com cabo de madeira de 120 cm. serrilhado na
parte superior da cepa para melhor fixação de pano de chão.
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00179 100,000UN

RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA EM GERAL medindo 30 cm de
comprimento, de plástico, borracha duplo, com espessura de
3.0 a 4.0 mm. com cabo de madeira de 120 cm. serrilhado na
parte superior da cepa para melhor fixação de pano de chão

00180 100,000FA
ROLO de 500 mt de papel higienico tamanho do dispenser
(28,6cm x 31,3cm x 12,8cm) interfolhado na cor branca

00181 300,000UN
SABONETE em barra, embalagem de 90g, sabonete em barra,
suave, com registro na anvisa, aspecto fÍsico sÓlido, para
higienizaÇÃo, embalagem de 90g.

00182 100,000GL

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

00183 110,000GL

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

00184 130,000UN
SABONETE lÍquido, perolado, aspecto fÍsico viscoso,com
fragrÂncia de erva-doce, frasco de 1 litro.

00185 50,000UN

SABÃO , apresentacao: po, fragancia: 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.

00186 160,000PC

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.

00187 1.000,000PC

SABÃO em pÓ azul granulado. composição: com amaciantes,
limpeza perfumada com maciez, tensoativo aniônico,
tamponantes, alcalinizante, sequestrante, coadjuvantes,
branqueador óptico, corantes, enzimas, agente
antiredepositante, fragrância, carga e água, linear,
alquilbenzeno, sulfato de sódio, tensoativo, biodegradável,
atenuador de espuma, essência e água.sabÃo em pÓ azul
granulado. composição: com amaciantes, limpeza perfumada
com maciez, tensoativo aniônico, tamponantes, alcalinizante,
sequestrante, coadjuvantes, branqueador óptico, corantes,
enzimas, agente antiredepositante, fragrância, carga e água,
linear, alquilbenzeno, sulfato de sódio, tensoativo,
biodegradável, atenuador de espuma, essência e água.
embalagem com 02 kg

00188 750,000PC

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.

00189 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.

00190 10,000PC

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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00191 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.

00192 1.050,000RL
SACO plÁstico lixo, capacidade de 50 litros. rolo com 50
unidades, cor preta.

00193 100,000PC
SACO DE LIXO com capacidade para 200 litros, pacotes com
100 unidades

00194 1.260,000RL
SACO PLÁSTICO lixo, capacidade de 100 litros. rolo com 25
unidades, cor preta.

00195 70,000RL
SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 30 litros, rolo com 25
unidades, cor preta.

00196 70,000RL
SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 50 litros, rolo com 25
unidades, cor preta.

00197 300,000RL
SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 15 litros, cor preta. rolo
com 50 unidades.

00198 1.000,000RL
SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 30 litros, cor preta, rolo
com 50 unidades.

00199
30.000,00

0
RLSACOLA PLÁSTICA com alça na cor preta, capacidade 01 kg

00200 24,000UNSAL REFINADO iodado 01 kg

00201 40,000UNSALADEIRA  redonda em plástico com capacidade de 5 litros;

00202 400,000UN
SAPONÁCEO 300G líquido cremoso. fragrâncias variadas.
embalagem plástica

00203 25,000CXSHAMPOO INFANTIL FRASCO COM 500 ML

00204 50,000UNSUCO sabor laranja embalagem longa vida 1l

00205 50,000UNSUCO sabor uva embalagem longa vida 1l

00206 6,000UN
TOALHA de mesa, toalha de mesa redonda, 4 lugares,
160x160cm tecido 100% impermeÁvel

00207 2,000UN
TOALHA de mesa, toalha de mesa retangular, 6 lugares,
160x220cm tecido 100% impermeÁvel

00208 1,000RL
TOALHA DE MESA em plastico com desenhos, não tecido,
flanelada e camurça por baixo do plástico. rolo de 100 metros.

00209 72,000QUILOTOMATE

00210 70,000PCTOUCA DESCARTÁVEL com elástico, pacote com 100 unidades.

00211 7,000UN
VARAL DE CHÃO , em aÇo, cor predominante branco, com
dimensÕes mÍnimas de (a x l x c) 83x50x80 cm

00212 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.

00213 10,000UN
VASSOURA de grama, rastelo, em material metÁlico, vassoura
com 22 hastes, com cabo de aproximdamente 1,24m

00214 10,000UN
VASSOURA de grama, rastelo, em material plÁstico, vassoura
com aproximadamente 26 dentes, com cabo de
aproximadamente 1,24m.
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00215 750,000UN

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.

00216 44,000UN
VASSOURA de melga; modelo: tradicional; com cabo de
aproximadamente 1,24 metros.

00217 450,000UN

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.

00218 10,000UNVASSOURA gari piaÇava 40 cm, com cabo de 180cm

00219 20,000DZVASSOURA pet, com cabo de 150 cm.

00220 160,000UN
VASSOURA piaÇava, cipó, com cabo de madeira fixado ao taco,
e este ao corpo através do revestimento com folha de flandres.

00221 24,000UNVINAGRE alcool colorido, 750ml

00222 420,000FA
ÁGUA mineral garrafa sem gÁs 500ml
data de validade de no mÍnimo 12 meses na data de entrega,
fardo com 12 garrafas

00223 1.368,000FR
ÁGUA sanitÁria, frasco de 01 litro, ativo alveja e desinfeta
múltiplo uso.

00224 15,000CX
ÁGUA sanitÁria, frasco de 01 litro, ativo, alveja e desinfeta
múltiplo uso, caixa com 12 unidades

00225 15,000CX
ÁLCOOL , etílico hidratado, concentração 92.8 inpm, uso
doméstico frasco de 01 litro, caixa com 12 unidades

00226 509,000UN

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.

00227 1.044,000UN
ÁLCOOL lÍquido, teor atÉ 46,3%, aprovado pela anvisa, frasco
de 1 litro
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