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Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001

AÇUCAR 5KG
tipo cristal, branco, acondicionado em embalagem plástica de
05 kg (cinco quilos), com todas as informações pertinentes ao
produto, previsto na legislação vigente, constando data de
fabricação e validade nos pacotes individuais.

120PCT

00002
ADOÇANTE DIETETICO
dietético, aspecto físico LÍQUIDO límpido transparente,
ingrediente aspartame, frasco 100ml.

2FR

00003
BISCOITO CREAM CRACKER
em pacotes de aproximadamente 400 gramas, que deverá
declarar a marca, peso liquido, prazo de validade

100PCT

00004
BISCOITO DE MAISENA
em pacotes de 400 gramas, que deverá declarar a marca,
peso liquido, prazo de validade e lote

100PCT

00005
MANTEIGA COM SAL,
à base de creme de leite (nata), padronizado, pasteurizado,
maturado, em potes com 200 g (duzentos gramas).

100UN

00006
PO DE CAFÉ
tipo torrado e moido, em embalagem à vacuo de 500 gramas,
contendo selo de pureza e validade

130PCT

00007
ROSQUINHAS DE SAL
tipo amanteigada, embalada em saco plástico transparente de
500g (quinhentos gramas), vedado, contendo lote e validade.

50PCT

00008

SUCO DE FRUTA, SABOR CAJU
, garrafa com 500ml (quinhentos mililitros), embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.

20UN

00009

SUCO DE FRUTAS, SABOR GOIABA
garrafa com 500ml (quinhentos mililitros), embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.

20UN

00010
ALCOOL LIQUIDO
para limpeza, com teor alcoólico de 92,8 inpm, em embalagem
de 1 (um) litro, tampa com rosca e lacre.

10UN

00011
BALDE
de plastico,haste de ferro, capacidade de 15 litros

2UN

00012

BALDE MOP ESFREGÃO INOX CENTRIFUGA A BASE
GIRATORIA PARA SECAR O ESFREGÃO GIRA EM 360º
Vem com 01 refil para o esfregão - material plastico ABS e
Inox - capacidade do balde de 12 litros - conteudo da
embalagem - 01 esfregão - 01 refil de esfregão - 01 balde - 01
base giratória para secagem, dimensões aproximadas do cabo
do esfregão  - comprimento 1,32 m - circunferencia: 12 cm
dimensões aproximadas do esfregão - circunferencia - 58 cm -
dimensões aproximadas do balde - altrua 23 cm - largura - 25
cm - comprimento - 46 cm - dimensões aproximada da base
giratória de secagem : altura - 10 cm - circunferencia - 60 cm

1UN

00013

CADEADO DE LATÃO MACIÇO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL,
tamanho medio (60 mm) com duas chaves, com
certificadoABNT NBR 15271/05, embalado individualmente,
com informações tecnicas de fabricante.

1UN

00014

COPOS DESCARTAVEL 200ML
material polipropileno ou poliestireno, cor branca, resistente
com capacidade de 200 ml, pacote com 100 (cem) copos, - os
copos devem estar em conformidade com as exigencias
contidas na NBR 14865 (2002).

350PCT

00015
COADOR DE CAFÉ 100%
COADOR DE CAFÉ, 100% ALGODÃO, cabo de polipropileno, 4UN
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tamanho extragrande (nº06)

00016

COLHER, MATERIAL CORPO EM AÇO INOXIDAVEL
Material cabo em aço inoxidavel, tamanho grande,
caracteristicas adicionais - 30 cm de diamentro e 9 cm parte
concova - cabo 34 cm, inteiriça sem rebites.

1UN

00017

CLORO GALÃO DE 5 LT
produto para limpeza à base de hipoclorito de sódio e água,
com teor de cloro ativo entre 2,00% p/p e 2,5% p/p, produto
biodegradável, bactericida.

10L

00018

DESINFETANTE 5 LT
com ação fungicida e bactericida, ideal para desinfecção de
louças sanitárias, pias, latas de lixo e ladrilhos de sanitários,
galão de 05 litors.

10L

00019

DETERGENTE
detergente liquido neutro, glicerinado, indicado para lavagem
manual de utensilios de cozinha e limpeza em geral,
embalagem individual com 500 ml.

20UN

00020

DESODORIZADOR DE AR,
tipo aerosol, produto com comprosição capaz de neutralizar ou
reduzir a percepção de odores desagráveis em ambientes
fechados, composição básica: àgua, àlcool, ingrediente ativo,
solubilizantes, coadjuvantes, fragancias e butano/propano -
frasco com no minimo 360 ml.

10FR

00021

ESCOVA OVAL PARA LAVAR
Material cerdas, nylon, material base: madeira oval -
dimensões aproximadas : 7x13x4 cm, aplicação - lavar roupa,
validade inderteminada.

3UN

00022

ESPONJA LÃ DE AÇO
Biodegradável, abrasividade média, embalagem com no minimo
60 g, pacote com 08 unidades, validade 24 meses a partir da
entrega.

20PCT

00023
FACA DE SERRA
com lamina de 20 cm em aço inox, cabo de polietileno.

1UN

00024

FACA DE CORTE PARA COZINHA - LAMINA LISA EM AÇO
INOX
com 8 e cabo de polietileno branco ou polywood, permitida a
variação de 2, com proteção antimicrobiana.

1UN

00025

FLANELA PARA LIMPEZA
MATERIAL EM ALGODÃO, MEDIDA APROXIMADA :
COMPRMENTO 40 CM,LARGURA -30 CM - COR
LARANJA,ACABAMENTO NAS BORDAS, DUPLA FACE
FLANELADA.

20UN

00026
GARRAFA TERMICA
CAPACIDADE DE 1,5 LITROS.

3UN

00027
GUARDANAPO DE PAPEL
material celulose,medida aproximada de  25x25 cm, cor
branca,pacotes com 50 folhas.

25PCT

00028

JARRA DE VIDRO
Transparente para àgua/refrigerante ou suco, boca larga,
sem tampa, com alça em vidro com capacidade de 1,5 a 2,0
litros, resistente.

1UN

00029

LAMPADA LED
Lâmpada led 16W, branco frio, Potência de 16 (dezesseis)
watts, Luminosidade de 1.630 Lumens, Tamanho: 17x5,5 cm,
com rosca, soquete E27, bivolt.

40UN

00030

LIMPA VIDROS
com pulverizador em gatilho que contenha em sua formação
lauril éter sulfato de sódio,embalagem com 500 ml e validade
minima de 12 meses a partir da entrega.

2UN
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00031

LIMPADOR MULTIUSO,
desengordurante, liquido tradicional, ingrediente ativo
tensoativo aniônico, biodegradável. Embalagem contendo 500
ml, com bico dosador, fabricação, validade e lote impressos.

60UN

00032
LUSTRA MOVEIS,
fragancia de lavanda, frasco de material resistente com 500
ml.

5UN

00033
LUVA DE BORRACHA NITRICA,
nas cores verde, azul ou amarela no tamanho Médio,
embalagem com 01 par.

5PAR

00034

LUVA DE SEGURANÇA - ANTIALÉRGICA
Confeccionada com latex natural, com revestimento interno
silver e palma antiderrapante tipo diamante, formato
anatômico, tamanho G

10PAR

00035
PÁ COLETORA DE LIXO
em plástico, com cabo de madeira medindo aproximadamente
60 cm.

2UN

00036
PAPEL HIGIENICO PCOTE
branco, folha dupla,rolo com 30 m x 10 cm,em pacotes de 04
rolos, acondicionados em embalagens plásticas.

60PCT

00037

PAPEL TOALHA PARA FRITURA
Para fritura, folha dupla picotada, cor branca, resistente de
rápida absorção, de primeira qualidade, tamanho aproximado
de 23x23m, pacote com 02 rolos de 60 (sessenta)
toalhas/folhas.

20PCT

00038

PAPEL TOALHA INTERFOLHADA
material 100% celulose, formato 23 x 23 cm (variação
máxima: 2cm), branco, pacote com 1000 folhas, separadas
por lotes de 250 folhas.

100PCT

00039
PANO DE CHÃO
Material em algodão, medida aproximada : comp: 65 cm -
largura - 45 cm - alvejado, com bainha.

20UN

00040
PANO DE PRATO
material em algodão,medida aproximada - comprimento 70 cm
- largura - 40 cm - branco

10UN

00041
PENEIRA EM AÇO INOX
PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA, TAMANHO MÉDIO.

1UN

00042

REFIL PURIFICADOR DE ÁGUA
Modelo acquaflex compatível com a marca libell - matéria prima
- pvc com carvão ativado - tipo de filtragem: filtro flex 3 em 1,
vazão 45 litros/hora, dimensões - pressão máxima 392 kpa -
pressão minima - 39 kpa.

4UN

00043
SABÃO EM BARRA GLICERINADO
glicerinado,tipo neutro, cor azul, embalagem com 05 barras de
200g cada.

5PCT

00044

SABAO EM PO,
produto tensoativo para lavagem de roupas, embalagen de 01
kg, contendo composição, data de fabricação, validade e com
registro no ministerio da saúde.

5UN

00045

SACO PLASTICO
Saco plástico para coleta de lixo domiciliar, com capacidade de
100 litros, reforçado, fabricado em polietileno de baixa
densidade, acomdicionados em pacotes contendo 100
unidades.

5PCT

00046

SACO PLASTICO - 50 LITROS
Saco plástico para coleta de lixo domiciliar, com capacidade de
50 litros, reforçado, fabricado em polietileno de baixa
densidade, acomdicionados em pacotes contendo 100
unidades.

5PCT
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00047

SABONETE LIQUIDO - PEROLADO
Pronto para o uso das maõs. com tampa e lacre, rotulado,
embalagem constando a data de fabricação, validade e lote
do produto e registro do responsável quimico - galão de 05
litros.

1UN

00048
VASSOURA SANITÁRIA
para limpeza de sanitário, com cerdas de nylon com estojo. 2UN

00049
VASSOURA DE PELO SINTETICO,
para piso, largura com no mínimo 30 cm, cabo medindo
aproximadamente 120 cm, plastificado e pendurico.

1UN

00050
VASSOURA DE PIAÇAVA
Numero 05, tipo leque, com cabo de madeira revestido de
plástico, medindo aproximadamente 120 cm.

5UN

00051

ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE
para limpeza, fibra sintética, formato retangular, uma face
com abrasividade alta e outra com espuma de poliuretano
macia.

20UN

Total Geral

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COPA E COZINHA

Carimbo e Assinatura da Firma

Data: ____/____/______
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