
ANEXO II

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, AÇÕES EDUCATIVAS

COMPLEMENTARES, UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL E NA BIBLIOTECA PÚBLICA

MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

Item Quant Unidade Descrição
1 140 Un Água  sanitária:  Princípio  ativo,  hipoclorito  de  sódio  a  2.0  –  2.5% 100  –

250ppm. Embalagem de 2L. Deve apresentar data de fabricação e validade e n°

de lote.
2 410 Litro Álcool etilico 70 graus frasco de 1 litro.
3 375 Litro Álcool etilico 92.08 graus frasco de 1 litro
4 670 Un Alvejante 2 litros,

Composição:  Princípio  ativo,  tensoativo,  estabilizante,  sequestrante,  perfume,

corante e água. 
5 320 Un Amaciante de Roupas – 02 Litros.  A embalagem deverá conter externamente

os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de

registro no Ministério da Saúde.
6 60 Un Balde com alça metálica capacidade de 20 lt.
7 200 Un Cera liquida  incolor  ação  antiderrapante,  aromatizada,  com  brilho. Frasco

plástico  de  750ml.  A  embalagem  deverá  conter  externamente  os  dados  de

identificação, procedência, número do lote e validade. 
8 80 Un Cera líquida  amarela  ação antiderrapante,  aromatizada, com brilho. Frasco

plástico  de  750ml.  A  embalagem  deverá  conter  externamente  os  dados  de

identificação, procedência, número do lote e validade. 
9 130 Un Cera líquida vermelha  ação antiderrapante, aromatizada, com brilho. Frasco

plástico  de  750ml.  A  embalagem  deverá  conter  externamente  os  dados  de

identificação, procedência, número do lote e validade. 
10 200 Un Desengordurante com espuma ativa tipo líquido. Aromatizado Frasco plástico

de 500ml, com gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, número do lote, validade.
11 835 Un Desinfetante,  aspecto  físico  líquido.  Aplicação:  desinfetante  e  germicida.

Composição  aromática:  eucalipto.  Frasco  de  2  litros.  A  embalagem  deverá

conter  externamente  os dados  de identificação, procedência,  número do lote,

validade e número de registro no Ministério da Saúde.
12 1.225 Un Detergente líquido biodegradável 500ml
13 400 Un Detergente líquido,  neutro,  para  lavagem de  utensílios  copa  e  de cozinha,

composição: Alquil benzeno sulfonado de sódio linear, alquil bezeno sulfanato

de  trietanolamina,  lauril  éster  sulfato  de  sódio,  coco  amido  propil  betaína,



sulfato  de  magnésio,  EDTA,  perfume  e  água.  Contêm  tenseonato

biodegradável. O produto ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem com

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

mínima de cinco meses.
14 30 Un Escova para roupas com cabo de plástico.
15 100 Un Escovinha  de  limpeza  para  mamadeiras.  Com  cerdas  de  nylon  flexível

macias, material de plástico.
16 130 Un Esfregão em aço inoxidável , não enferrujante.
17 960 Un Esponja  dupla face multiuso,  antibactéria, com espuma e manta abrasiva de

qualidade.
18 310 Un Esponja de Lã de Aço Inox Pcte com 8 unidades
19 150 Un Filme plástico de PVC, Rolo de 28 cm x 15m.
20 170 Pct Fósforo pcte 10 unidades
21 475 Un 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.
22 60 Un Lixeira de plástico 10 lts com pedal
23 445 Un Lustra móveis liquido cremoso, de brilho intenso com fragância  lavanda de

longa  duração,  contra  manchas.  Embalagem  200ml.  Composição:  cera

microcristalina,  com parafina,  silicone,  emulsficante,  espessante,  derivado  de

isotiazolinova,  solventes  alifáticos,  fragância  e  água.  A  embalagem  deverá

conter  externamente  os dados  de identificação, procedência,  número do lote,

validade.
24 385 Par Luva de Borracha Tamanho G
25 385 Par Luva de Borracha Tamanho M
26 302 Fardo Papel higiênico branco picotado, folha dupla, pacotes com 4 rolos de 30 mts,

fardos com 16 pacotes
27 190 Pct Papel toalha pacote c/ 2 rolos de 50 metros cada
28 105 Un Rodo  com espuma, com  cabo  de  madeira  plastificada  com  rosca,  suporte

plástico medindo 40cm, 01 borracha.
29 83 Un Rodo de limpeza em borracha, com cabo de madeira plastificada com rosca,

suporte plástico medindo 40cm, 01 borracha.
30 505 Un Sabão em Barra Glicerina 400 gr
31 685 Kg  Sabão em pó (espumante, multiação)  de 1ª qualidade, caixa/pacote de 1kg. A

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,

número do lote, validade e número de registro no Ministério e saúde.
32 125 Un Sabonete liquido para as mãos,  antiséptico,  neutro, biodegradável,  cremoso,

degermante,  que reduz até 98% a flora bacteriana da péle. Suas propriedades

cosméticas,  protegem  e hidratam as  mãos,  possibilitando  lavagens  repetidas



sem causar indesejávies ressecamentos. galão de 5 l. 
33 397 Un Sabonete, embalagem com (90g), composição: sabão base, manteiga de cacau,

ácido cítrico, tetradibutil pentaeritritil hidroxihinamato, DTPA, EHDP, dióxido

de titânio, derivado de sulfostiril bifenil, perfume.
34 360 Un Saco Alvejado Algodão Grosso 48cmx63cm
35 990 Un Saco lixo 100litros grosso reforçado pacotes c/5 unidades.
36 740 Un Saco lixo 30litros grosso reforçado pacotes c/10 unidades.
37 910 Un Saco lixo 50litros grosso reforçado pacotes c/ 10unidades.
38 605 Un Saco de Lixo 150 litros grosso reforçado pacotes c/ 5 unidades.
39 170 Un Sacos plásticos para embalar alimentos capacidade 5 lt, com 100 unidades,

30cm x 40 cm
40 310 Un Saponáceo líquido cremoso. Frasco plástico de 300ml. A embalagem deverá

conter  externamente  os dados  de identificação, procedência,  número do lote,

validade e número de registro no Ministério da Saúde.
41 600 Un Touca  descartável  com  elástico.  Composição  TNT  100%  polipropileno.

Atóxico. Cor branca.
42 108 Un Vassoura cerdas de plástico com cabo de madeira
43 195 Un Vassoura de palha com cabo de madeira
44 78 Un Vassourinha sanitária, com cerdas de nylon, cabo de plástico.
45 60 Un Pá de lixo de plástico resistente com cabo longo
46 70 Un Filtro para café em pó, no 103, caixa com 30 unidades


