
ANEXO II 

Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso junto às Unidades de Saúde dos 

PSFs, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 100 Unidade 
Água Sanitária 2 lts, princípio ativo, hipoclorito de sódio de 2.0 - 2,5% 100-

250ppm.  

2 15 Unidade 

Alvejante sem cloro 1,5lts, eficaz na remoção de manchas difíceis. 

Composição: Princípio ativo, tensoativo, estabilizante, sequestrante, 

perfume, corante e água. 

3 15 Unidade Balde plástico com alça de metal, capacidade 10 litros. 

4 200 Pacote Copo plástico descartável 200ml, pacote com 100 copos 

5 100 Unidade 

Desinfetante 2 lts, aspecto físico líquido. 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. Diversas fragrâncias. 

6 30 Unidade Detergente com amoníaco, embalagem c/2 lts 

7 150 Unidade 

Detergente líquido neutro, para lavagem de utensílios copa e de cozinha. 

Composição: Alquil benzeno sulfonado de sódio linear, alquil bezeno 

sulfonado de trietanolamina, lauril éter sulfato de sódio, côco amido propil 

betaína, sulfato de magnésio, EDTA, perfume e água. Conter tenseonato 

biodegradável. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. 

Embalagem com 500 ml, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. 

8 15 Unidade Escova Grande para lavar roupa em material sintético de alta resistência 

9 30 Unidade Escova Plástica Pequena medindo 4,5 x 2,5 x 9,5 cm 

10 30 Pacote 
Esponja de lã de aço, pacote c/8 unidades 60g. 100% ecológico. 

Composição: aço carbono 

11 200 Unidade 
Esponja de Limpeza Dupla Face multiuso, antibacteriano, com espuma e 

manta abrasiva de qualidade. 

12 20 Unidade 

Esfregão de aço inox para panelas. Produto fabricado em arame de aço. 

Produto específico para desincrustar sujeira pesada em equipamentos 

rústicos, fogões a lenha e de ferro, churrasqueiras, etc.. amplamente utilizado 

na limpeza de panelas, fornos, pratos, louças de vidro, sumidouros, telhas, 

banho de banheira, peças da máquina, ferramentas, etc.  



13 20 Unidade 

Escova sanitária plástica tipo bola com suporte. Vassoura sanitária com 

cerdas lisas e formato anatômico que acessa todos os cantos. Cabo e cepa de 

plástico. Durável e higiênica. 

14 70 Unidade 

Flanela para pó, em tecido puro de algodão, felpudo, macio e absorvente, 

com acabamento em overloque nas bordas. Medidas aproximadas de 30 cm x 

50 cm. Vedados produtos que soltem fiapos quando utilizados. 

15 20 Unidade 
Inseticida aerossol, inodoro, a base de água, para moscas, mosquitos e 

baratas, frasco 300ml.  

16 20 Unidade Isqueiro 

17 40 Unidade 

Limpa Vidros, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500 ml. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da 

Saúde. 

18 120 Par Luva em Látex sem forro, talcada, tamanho M 

19 50 Par Luva em Látex sem forro, talcada, tamanho P 

20 120 Unidade Odorizador de Ambiente Spray 360 ml, diversas fragrâncias. 

21 50 Unidade Pano de chão atoalhado, tipo toalha de banho. 

22 50 Unidade Pano de Prato, 100% algodão, costurado, branco, medida 50 x 70 cm 

23 700 Pacote 

Papel Higiênico tipo especial sem perfume, papel absorvente de primeira 

qualidade, fibras pacote 100% naturais, na cor branca, picotado, golfrado 

medindo 60m x 10 cm, pacote com 04 unidades. Folha dupla. 

24 400 Pacote 
Papel Toalha interfolhada com 03 dobras, cor branca, pacotes com 1.000 

unidades cada. 

25 250 Unidade Pedra Sanitária 20 g, diversas fragrâncias. 

26 50 Pacote Raticida granulado, pacote com 50 gramas. 

27 20 Unidade 
Rodo com espuma, com cabo de madeira (a espuma deverá cobrir todo o 

rodo); a espuma deverá cobrir a parte inferior e superior do rodo. 

28 20 Unidade 
Rodo de Borracha com cabo, largura 40 cm, base do rodo em plástico, com 

saliências que possibilitem melhor fixação do pano. 

29 70 Unidade 

Sabão em Pó 1 kg, (espumante, multiação), de 1º qualidade. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número 

do lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde. 

30 40 Refil 

Sabonete líquido aspecto líquido físico perolado, aroma erva-doce, acidez 

neutro-PH, aplicação toucador. Em refil de 800 ml com bico dosador e 

válvula contra vazamento, garantindo esvaziamento completo e sem 



desperdício. Invólucro maleável para perfeita adaptação ao formato da 

saboneteira. 

31 1.000 Unidade Saco de Lixo Preto capacidade de 40 lts, grosso, reforçado 

32 1.000 Unidade Saco de Lixo Preto capacidade de 60 lts, grosso, reforçado 

33 1.000 Unidade Saco de Lixo Preto capacidade de 100 lts, grosso, reforçado 

34 1.000 Unidade Saco de lixo hospitalar branco, reforçado, capacidade de 15 lts 

35 60 Unidade 

Saponáceo Cremoso Líquido. Frasco plástico de 300 ml. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número 

do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. 

36 50 Unidade Toalha de Rosto atoalhada, diversas cores. 

37 15 Unidade Vassoura de Nylon com cabo, base no mínimo 55 conjuntos de cerdas. 

38 20 Unidade 

Vassoura de Palha tipo colonial, com palha de vassoura, não podendo ser 

outro material (como palha de coqueiro) com no mínimo 50 cm de palha, 

com comprimento e largura mínima na parte larga de 35 cm, comprimento 

mínimo de cabo aparente de 85 cm. 

  


