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875

Aditivo líquido de secagem para máquinas de lavar

louças, à base de tensoativos não iônicos, que

reduzem a tensão superficial da água, indicado para

acelerar a secagem de utensílios lavados em

máquinas de lavar louças.

150803 Bombona de 5 litros

1803

Aditivo líquido auxiliar na secagem de louças para

lavagem mecânica de louças, uma mistura de

tensoativos não iônicos que ajuda a espalhar a água

sobre os utensílios. Promovendo uma secagem rápida 

e sem vestígios de manchas de todas as superfícies

limpas. Realça o brilho das louças, através da

uniformização do enxágüe; deverá posuir como

conservante o sorbato de potássio, utilizado na

preservação de alimentos e bebidas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA: aspecto líquido

límpido, cor azul; ph (puro) 4,5 – 5,5; densidade (25º

c) 1,005 – 1,016 g/ml. composição: álcool graxo

etoxilado/propoxilado, solubilizante, preservante,

corante (CI 42051) e água. Bombona com dosador.

OBS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA ( MINISTÉRIO DA

SAÚDE). PRÓPRIO PARA USO EM COZINHA

INDUSTRIAL. 

2116 Bombona 20 litros

876

Água sanitária, composição química hipoclorito de

sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo

varia de 2 a 2,50%, cor incolor, aplicação lavagem e

alvejante de roupas, banheiras, pias.

299605 Frasco de 1 litro

Grupo 30.22 - Artigos para higiene e conservação (álcool, papel higiênico, toalha de papel, 

etc) 

O catálogo do grupo 30.22 contém as especificações de artigos para higiene e conservação. Os itens que estão 

destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem

diferentes unidades de fornecimento. Nesses casos, primeiro deve-se escolher a unidade de fornecimento

necessária ao setor e em seguida anotar o respectivo código para lançá-lo no formulário de aquisição.
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877

Água sanitária, composição química hipoclorito de

sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo

varia de 2 a 2,50%, cor incolor, aplicação lavagem e

alvejante de roupas, banheiras, pias.

299605 Galão de 5 litros

878

Álcool etílico para limpeza de ambientes, tipo etílico

hidratado, aplicação limpeza, características

adicionais líquido/incolor/peso molecalar 46,07

g/mol, concentração 90º gl.

360347 Embalagem de 500 ml

879

Álcool etílico para limpeza de ambientes, tipo etílico

hidratado, aplicação limpeza, características

adicionais líquido/incolor/peso molecalar 46,07

g/mol, concentração 90º gl.

360347 Frasco de 1 litro

880

Álcool etílico para limpeza de ambientes, tipo etílico

hidratado, aplicação limpeza, características

adicionais líquido/incolor/peso molecalar 46,07

g/mol, concentração 90º gl.

360347 Galão de 5 litros

881

Álcool etílico para limpeza de ambientes, tipo gel

sanitizante, aplicação limpeza, características

adicionais neutro, concentração 73%.

395734 Embalagem de 500 ml

882

Álcool etílico para limpeza de ambientes, tipo gel

sanitizante, aplicação limpeza, características

adicionais neutro, concentração 73%.

395734 Frasco de 1 litro

883

Álcool etílico para limpeza de ambientes, tipo gel

sanitizante, aplicação limpeza, características

adicionais neutro, concentração 73%.

395734 Galão de 5 litros

884
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico

70%_(70¨gl), apresentação gel.
269943 Frasco com 500 ml

885
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico

70%_(70¨gl), apresentação gel.
269943 Frasco com 1 litro

886
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico

70%_(70¨gl), apresentação líquido.
269941 Frasco com 500 ml

887
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico

70%_(70¨gl), apresentação líquido.
269941 Frasco com 1 litro

888
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico

70%_(70¨gl), apresentação líquido.
269941 Frasco com 500 ml

889
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico

70%_(70¨gl), apresentação líquido.
269941 Frasco com 1 litro
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890

Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas,

material alvejado, purificado, isento de impurezas,

características adicionais enrolado em papel

apropriado, esterilidade não estéril, tipo embalagem

individual.

279726 Embalagem de 500 gramas

891

Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas,

material alvejado, purificado, isento de impurezas,

características adicionais enrolado em papel

apropriado, esterilidade não estéril, tipo embalagem

individual.

279726 Embalagem de 1 kg

892

Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso,

composição cloreto de dialquildimetilamônio,

características adicionais embalagem plástica tampa

e alça e biodegradável.

349194 Frasco de 500 ml

893

Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso,

composição cloreto de dialquildimetilamônio,

características adicionais embalagem plástica tampa

e alça e biodegradável.

349194 Frasco de 2 litros

894

Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso,

composição cloreto de dialquildimetilamônio,

características adicionais embalagem plástica tampa

e alça e biodegradável.

349194 Frasco de 5 litros

895
Bacia, material plástico, capacidade 11,

características adicionais redonda.
326593 Unidade

896
Bacia, material plástico, capacidade 35,

características adicionais redonda.
326594 Unidade

897
Balde, material alumínio, material alça arame

galvanizado, capacidade 20.
368428 Unidade

898

Balde, material alumínio, material alça arame

galvanizado, cor natural, formato cilíndrico, diâmetro

superior 30, diâmetro inferior 19, altura 25.

247429 Unidade

899

Balde, material plástico, tamanho grande, material

alça arame galvanizado, capacidade 15, cor natural.

216085 Unidade

900

Balde, material plástico, tamanho médio, material

alça arame galvanizado, capacidade 10, cor natural,

características adicionais reforço fundo e borda.

216082 Unidade
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901

Balde, material plástico, tamanho pequeno, material

alça arame galvanizado, capacidade 8, cor natural.

216079 Unidade

902

Cera polimento piso, composição básica carnaúba,

polietileno, solventes e conservantes, características

adicionais aroma suave, cor vermelha, aspecto físico

líquido.

342630 Frasco de 1 litro

903

Cera polimento piso, composição básica carnaúba,

polietileno, solventes e conservantes, características

adicionais aroma suave, cor vermelha, aspecto físico

líquido.

342630 Galão de 5 litros

904

Cera, tipo líquida ou pastosa, composição

parafina,cera de polimento,óleo vegetal hidrogena,

aplicação assoalho madeira.

234874 Embalagem de 500 ml

905

Cera, tipo líquida ou pastosa, composição

parafina,cera de polimento,óleo vegetal hidrogena,

aplicação assoalho madeira.

234874 Frasco de 1 litro

906

Cera, tipo líquida ou pastosa, composição

parafina,cera de polimento,óleo vegetal hidrogena,

aplicação assoalho madeira.

234874 Galão de 5 litros

907

Cera, tipo líquida, composição emulsão ceras, resina

alcali-solúvel, resina acrí, características adicionais

tingir e dar brilho, aplicação pisos escuros, tapetes e

borrachas automotivas.

245704 Embalagem de 500 ml

908

Cera, tipo líquida, composição emulsão ceras, resina

alcali-solúvel, resina acrí, características adicionais

tingir e dar brilho, aplicação pisos escuros, tapetes e

borrachas automotivas.

245704 Frasco de 1 litro

909

Cera, tipo líquida, composição emulsão ceras, resina

alcali-solúvel, resina acrí, características adicionais

tingir e dar brilho, aplicação pisos escuros, tapetes e

borrachas automotivas.

245704 Galão de 5 litros

910

Cera, tipo líquida, cor amarela, composição

parafina,cera de polimento,óleo vegetal hidrogena,

características adicionais frasco com alça, tampa

dosadora, validade mínima 18 meses, aplicação

limpeza de pisos.

 293179 Embalagem de 500 ml

911

Cera, tipo líquida, cor amarela, composição

parafina,cera de polimento,óleo vegetal hidrogena,

características adicionais frasco com alça, tampa

dosadora, validade mínima 18 meses, aplicação

limpeza de pisos.

 293179 Frasco de 1 litro
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912

Cera, tipo líquida, cor amarela, composição

parafina,cera de polimento,óleo vegetal hidrogena,

características adicionais frasco com alça, tampa

dosadora, validade mínima 18 meses, aplicação

limpeza de pisos.

 293179 Galão de 5 litros

913

Cera, tipo líquida, cor incolor leitoso, composição a

base de água, carnaúba e resinas metalizadas,

características adicionais antiderrapante,

impermeabilizante, aplicação limpeza de pisos.

292586 Embalagem de 500 ml

914

Cera, tipo líquida, cor incolor leitoso, composição a

base de água, carnaúba e resinas metalizadas,

características adicionais antiderrapante,

impermeabilizante, aplicação limpeza de pisos.

292586 Frasco de 1 litro

915

Cera, tipo líquida, cor incolor leitoso, composição a

base de água, carnaúba e resinas metalizadas,

características adicionais antiderrapante,

impermeabilizante, aplicação limpeza de pisos.

292586 Galão de 5 litros

916
Cesto lixo, material plástico, capacidade 5,

características adicionais sem tampa.
242187 Unidade

917

Coletor copo plástico, material polipropileno, altura

75, largura 19,5, profundidade 12, capacidade de

copos água 180 unidades e café 220 unidades.

310976 Unidade

918

Conjunto lixeira coleta seletiva, material polietileno,

quantidade lixeiras 2, capacidade 50, altura total 74,

altura corpo 63, altura tampa 11, largura 42,

espessura parede 5, cor azul e verde, características

adicionais com boca, material estrutura aço

galvanizado.

275180 Conjunto

919

Conjunto lixeira coleta seletiva, material polietileno,

quantidade lixeiras 4, capacidade 50, cor azul,

vermelha, verde e amarela, características adicionais

tampa vai e vem, suporte em metal pintura epóxi me,

aplicação coleta de lixo.

343843 Conjunto
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920

Container com capacidade mínima de 1000 litros com

tampa, peso aproximado de 54 kg; altura: 1130 mm

largura: 1319 mm profundidade: 1055 mm,

fabricados em PEAD com UV injetável, reforçado nas

pontos mais suscetíveis de deterioração, com quatro

rodas de borrachas maciças de 200m, com junto de

polipropileno e travamento para estacionamento;

ideais para mecanizar a coleta de resíduos sólidos

urbanos dois sistemas de basculamento sem partes

metálicas para evitar a corrosão.

37494 Unidade

921

Container, material polietileno alta densidade,

capacidade 1000, aplicação resíduos sólidos,

características adicionais estabilizado contra raios uv,

resistente a intempe, cor grafite.

319667 Unidade

922

Desengordurante líquido para limpeza de

equipamento, com tensoativo aniônico e não-iônicos,

solventes hidrótopo.

27804 Frasco com 2 litros

923

Desentupidor pia, material borracha flexível, cor

preta, altura 10, diâmetro 12, material cabo madeira,

comprimento cabo 60.

307892 Unidade

924

Desentupidor pia, material borracha flexível, material

cabo plástico resistente, volume 10, tipo sanfonado.

298327 Unidade

925

Desincrustante alcalino para remoção de gordura e

amido em lavagem mecânica de louças,

características físico-químicas, aspecto líquido

límpido, cor amarelado, ph puro (12,5-13,5),

densidade (1,26-1,27g/ml), alcalinidade livre (13,0-

15,0), teor de cloro (2,3-2,6), composição: hidróxido

de sódio, coadjuvante, dispersante, sequestrante, e

água. 

128511 Bombona de 25 litros

926

Desinfetante para a Indústria Alimentícia. Removedor

gorduras e proteínas com ação desinfetante ideal

para pisos. Possuir ação contra Staphylococcus

aureus e Escherichia coli. Características físicos-

químicas: aspecto:líquido límpido, viscoso; cor

levemente amarelada; ph puro 12,3-13,3; teor de

cloro ativo: 0,9-1,1%.Composição: Hipoclorito de

sódio, lauril éter sulfato de sódio, alcanilizante,

coadjuvante e água.

27804 Bombona de 5 litros
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927

Desinfetante para hortifrutícolas, ação

antimicrobiana comprovada por laboratório oficial, se

usada dentro das concentrações indicadas, produto

especialmente desenvolvido para desinfecção de

frutas, legumes e verduras, características físico-

químicas: aspecto pó, na cor branca, ph (solução

0,5%): Dicloroisocionurato de sódio dihidratado e

coadjuvante, princípio ativo dicloroisocionurato de

sódio dihidratado teor de clero ativo=3%mínimo.

150803 Saco com 1 Kg

928

Desinfetante, composição à base de quaternário de

amônio, princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil

amônio + tensioativos, teor ativo solução

concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma

física solução aquosa, característica adicional com

aroma.

396196 Frasco de 1 litro

929

Desinfetante, composição à base de quaternário de

amônio, princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil

amônio + tensioativos, teor ativo solução

concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma

física solução aquosa, característica adicional com

aroma.

396196 Galão de 5 litros

930

Desodorizador de sanitário lavanda 25g, composição

dodecilbenzeno sulfonato de sódio, bicarbonato de

sódio, coadjuvantes, fragrância e corantes,

informação adicional: limpa e perfuma com o poder

do bicarbonato de sódio, dura até 400 descargas,

fragrância lavanda, com rendinha protetora para

evitar possíveis entupimentos do vaso.

150224 Unidade

931

Desodorizador, essência brisa do mar, apresentação

aerosol, aplicação aromatizador ambiental,

características adicionais não contenha cfc.

240493 Unidade

932
Desodorizador, essência infantil, apresentação

aerosol, aplicação aromatizador ambiental
261166 Unidade
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933

Detergente desincrustante alcalino para remoção de

gordura carbonizada,com alto poder de limpeza, sua

composição confere-lhe a propriedade de remover

com eficiência sujidades provenientes de gorduras

carbonizadas com equipamentos de aço inoxidável e

ferro da área de cocção como fornos, fogões, coifas e

fritadeiras, características físico-químicas: aspecto

líquido límpido, cor marrom, ph puro (12,5-13,5),

densidade 25°C(1,12-1,14g/ml), composição em

hidróxido de sódio, tensoativo não-iônico,

solubilizante, sequestrante, corante e água.

128511 Bombona de 5 litros

934 Detergente desincrustante alcalino. 27804 Bombona de 5 litros

1805

Detergente desincrustante alcalino líquido para

remoção de manchas e lavagem mecânica de louças,

produto próprio para uso máquinas de lavar bandejas

inox em cozinha industrial. Características físico-

químicas: aspecto líquido límpido, cor Amarelado, ph

puro(12,5 a 13,5), densidade ( 1,26 a 1,27g/ml) ,

Alcalinidade livre (13,0 a 15,0), Alcalinidade total (

14,0 a 16,0), Teor de cloro (2,3 a 2,6) Composição em

hidróxido de sódio, Coadjuvante, Dispersante,

Sequestrante, e água. Bombona com dosador

27804 Bombona com 20 litros  

1806

Detergente desincrustante alcalino para tábuas de

altileno , Limpador clareador em gel de material de

altileno a base de hipoclorito de sódi,. com as

seguintes CARACTERÍTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

ASPECTO: líquido límpido, viscoso; cor amarela;

ph(puro): 12.5 a 13.5; densidade (25°C):1,070-

1,100g/ml. Teor de cloro:4,4 – 4,7% COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de sódio, Alcalinizante, Coadjuvante,

Tensoativo não- Iônico e água. OBS.: POSSUIR

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUTO

PRÓPRIO PARA USO EM COZINHA INDUSTRIAL. 

27804 Bombona com  5 litros  
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1808

Detergente desengordurante amoniacado com

eficiência para limpar superfícies gorduradas para

pisos de restaurantes. Possuir ação contra

Staphylococcus aureus e Escherichia coli.

Características físicos químicas: aspedto: líquido

límpido viscoso, cor levemente amarelada, ph puro

12,3 - 13,3, teor de cloro ativo: 0,9- 1,1. Composição:

Hipoclorito de sódio, lauril éter sulfato de sódio,

alcanilizante coadjuvante e água.

27804 Bombona de 20 litros

1812

Detergente desincrustrante líquido para

descarbonização de panelas e formas . Linha para

cozinha industrial. Características físico-químicas:

aspecto líquido límpido, cor Amarelado, ph puro(12,5

a 13,5), densidade ( 1,26 a 1,27g/ml) , Alcalinidade

livre (13,0 a 15,0), Alcalinidade total ( 14,0 a 16,0),

Teor de cloro (2,3 a 2,6) Composição em hidróxido de

sódio, Coadjuvante, Dispersante, Sequestrante, e

água.

27804 Bombona com  5 litros  

935

Detergente limpeza veículo, aspecto físico líquido

viscoso, composição ácido sulfônico, hidróxido de

sódio, tensoativo, aplicação lavagem veículos e

superfícies pintadas, características adicionais líquido

concentrado, solúvel em água, base neutra.

234323 Galão de 5 litros

936

Detergente limpeza veículo, aspecto físico líquido

viscoso, composição ácido sulfônico, hidróxido de

sódio, tensoativo, aplicação lavagem veículos e

superfícies pintadas, características adicionais líquido

concentrado, solúvel em água, base neutra.

234323 Balde de 20 litros

937

Detergente líquido para máquinas de lavar louças,

mistura sinérgica de tensoativo não-ionicos

biodegradáveis, alcalinizantes, sequestrantes e

alvejantes.

27804 Bombona de 5 litros

938

Detergente líquido, composição alquil benzeno

sulfonado de sódio linear, alquil bezeno sulfonato de

trietanolamina, lauril éster sulfato de sódio, coco

amido propil betaína, sulfato de magnésio, EDTA,

formol, corante, perfume e água, contém tensoativo

biodegradável. 

27804 Frasco com 500 ml
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939

Diluente 0,9l, composição química: hidrocarbonetos

aromáticos e éteres glicólicos, não contém benzeno,

certificação ISO 9001, peso 900 ml.

30678 Frasco com 900 ml

940

Dispensador papel toalha interfolha 2/3 fumê,

características do produto: tipo de papel utilizado,

papel toalha interfolha 2 e 3 dobras, tipo de material

plástico SAN gel, sistema de abertura travas laterais

acionadas por pressão, medidas altura 29,75 cm,

largura 26,62 cm, profundidade 12,51, peso 760 grs,

contendo kit de fixação na parede com buchas e

parafusos.

150454 Unidade

941

Dispenser higienizador, material plástico abs,

capacidade 800, tipo fixação parede, anti-furto, cor

laranja, aplicação mãos, características adicionais

visor frontal, para álcool em gel.

377607 Unidade

942

Dispenser papel higiênico, material base plástico abs,

tipo de parede, cor branco, características adicionais

trava para rolo de até 300 m, altura 27, largura 27,

profundidade 12,50.

422811 Unidade

943

Escova limpeza geral, material corpo plástico,

material cerdas náilon, comprimento 12, largura 5 a

8.

312293 Unidade

944

Escova para cozinha possui cerdas em nylon

resistente e raspador para sujeiras difíceis, cabo

plástico, cor cinza, possui um furinho no cabo,

tamanho: 27x6,4x5 cm aproximadamente.

56022 Unidade

945

Escova para unhas, confeccionada em plástico com

cerdas em nylon super macias, tamanho 8,5x2,8x4,0

cm aproximadamente.

56022 Unidade

946
Espanador, material pena avestruz, material cabo

madeira, comprimento cabo 40.
226824 Unidade

947
Espanador, material sisal, material cabo madeira,

comprimento cabo 20.
236909 Unidade

948 Esponja de aço inox, aço inox super durável. 151041 Pacote com 8 unidades

949

Esponja para lavagem de louças e limpeza em geral,

sistema de proteção das unhas, dupla face, ajuda na

economia de detergente.

151041 Unidade
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950

Fibra de limpeza (fibraço), esponja limpeza, material

fibra sintética, formato retangular, aplicação limpeza

geral, características adidionais não biodegradável,

fibras com resina, comprimento mínimo 141, largura

mínima 115, espessura mínima 5, unidade.

151041 Unidade

951

Filme, material pvc - cloreto de polivinila,

comprimento 300, largura 29, apresentação rolo,

aplicação doméstica.

220981 Unidade

952 Fita medidora de ph para área de alimentos. 24821 Pacote com 50 fitas

953
Flanela, comprimento 40, largura 60, cor branca.

244021 Unidade

954
Flanela, material flanela, comprimento 40, largura 30,

cor branca.
232973 Unidade

955
Fósforo, material corpo madeira, cor cabeça

vermelha, tipo longo.
241343 Pacote com 10 caixas

956

Hipoclorito de sódio, aspecto físico líquido amarelo

esverdeado, concentração teor mínimo de 12 % de

cloro ativo, características adicionais estabilizado.

378971 Embalagem de 500 ml

957

Hipoclorito de sódio, aspecto físico líquido amarelo

esverdeado, concentração teor mínimo de 12 % de

cloro ativo, características adicionais estabilizado.

378971 Frasco de 1 litro

958

Hipoclorito de sódio, aspecto físico líquido amarelo

esverdeado, concentração teor mínimo de 12 % de

cloro ativo, características adicionais estabilizado.

378971 Galão de 5 litros

959

Lava roupas líquido soluções com um toque de

amaciante, composição: linear alquil benzeno

sulfonato de sódio, alquil éter sulfato de sódio,

polialquiletoxilado tenso ativo não-iônico,

estabilizantes, branqueador óptico, aditivo, corante,

enzimas, conservante, coadjuvantes, agente

amaciante, fragância, quelante e água, peso 1000 ml.

27804  Embalagem com 1 litro

960

Limpa forno spray sem soda cáustica, composição:

linear alquilbenzeno sulfonto de sódio, coadjuvante,

sequestrante, alcalinizantes, conservantes,

antioxidante, solvente, fragância, água e propelentes.

27804 Frasco com 400 ml
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961

Limpa vidros vidrex tradicional com alcool

pulverizador, composição: solução aquosa de

polimero acrilico, solventes, álcool laurilico etoxilado

10 eo, corante, fragrância e água. 

27804 Frasco com 500 ml

962

Limpador concentrado perfumes sensações flores e

sonho, composição:tensoativo aniônico, tensoativo

não iônico, coadjuvante, conservante, corantes,

perfume e água.

27804 Frasco com 500 ml

963

Limpador multi - uso original, composição: alquil

benzeno sulfonado de sódio, álcool etoxilado,

coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água,

informação adicional: multi-uso original, para pias de

cozinha, fogões, pias de banheiros, geladeiras e etc,

fragrância original cheirinho de limpeza.

27804 Frasco com 500 ml

964

Limpador multiuso, composição: bicarbonato de

sódio, tensoativo aniônico, conservantes, tensoativo

não iônico, coadjuvante, solvente, corretor de PH,

fragrância e água, tensoativo biodegradável.

27804 Frasco com 500 ml

965

Lixeira, material aço inoxidável, capacidade 10, tipo

sem tampa, altura 30, cor cinza, características

adicionais sem pedal, revestimento sem

revestimento, espessura 0,6, formato quadrada,

tamanho médio, material borda aço inoxidável,

largura 25, profundidade 31, aplicação coleta de lixo.

259224 Unidade

966

Lixeira, material plástico resistente, capacidade 100,

tipo tampa basculante, cor cinza, características

adicionais formato retangular.

406454 Unidade

967

Lixeira, material plástico, capacidade 15, tipo com

tampa e pedal, altura 38, cor branca, largura 25.

237915 Unidade

968

Lixeira, material plástico, capacidade 50, tipo tampa e

pedal, cor branca, características adicionais redonda.

350666 Unidade

969

Lixeira, material plástico, capacidade 6, tipo com

tampa e pedal, cor branca, formato redondo.

316740 Unidade

970

Lixeira, material polietileno, capacidade 14, tipo

basculante, cor cinza, características adicionais

redonda, aplicação coleta seletiva.

372834 Unidade
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971

Lustrador móveis, componentes ceras naturais,

aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas.

226950 Frasco com 500 ml

972

Lustrador móveis, componentes óleos mineral e

vegetal, solventes mineral e, aroma peroba, aplicação

móveis e superfícies lisas, características adicionais

embalagem plástica, bico econômico, validade míni,

aspecto físico líquido.

304749 Frasco com 300ml

973

Lustrador móveis, componentes óleos mineral e

vegetal, solventes mineral e, aroma peroba, aplicação

móveis e superfícies lisas, características adicionais

embalagem plástica, bico econômico, validade míni,

aspecto físico líquido.

304749 Frasco com 500ml

974

Luva borracha, material látex, tamanho extragrande,

características adicionais anatômica, antiderrapante,

tipo cano longo.

63320 Pacote com 1 par 

975

Luva borracha, material látex, tamanho grande,

características adicionais anatômica, antiderrapante,

tipo cano longo.

63320 Pacote com 1 par 

976

Luva borracha, material látex, tamanho médio,

características adicionais anatômica, antiderrapante,

tipo cano longo.

63320 Pacote com 1 par 

977

Luva borracha, material látex, tamanho pequeno,

características adicionais anatômica, antiderrapante,

tipo cano longo.

63320 Pacote com 1 par 

978

Luva látex nitrílica, s/ forro, tamanho médio, cor azul,

características adicionais: palma antiderrapante,

interior liso e talcado, cano médio.

63320 Pacote com 1 par 

979

Luva látex nitrílica, sem forro, tamanho grande, cor

azul, características adicionais: palma antiderrapante,

interior liso e talcado, cano longo.

63320 Pacote com 1 par 

980

Luva látex nitrílica, sem forro, tamanho grande, cor

azul, características adicionais: palma antiderrapante,

interior liso e talcado, cano médio.

63320 Pacote com 1 par 

981

Luva látex nitrílica, sem forro, tamanho médio, cor

azul, características adicionais: palma antiderrapante,

interior liso e talcado, cano longo. .

63320 Pacote com 1 par 
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982

Luva látex nitrílica, sem forro, tamanho pequeno, cor

azul, características adicionais: palma antiderrapante,

interior liso e talcado, cano longo.

63320 Pacote com 1 par 

983

Luva látex nitrílica, sem forro, tamanho pequeno, cor

azul, características adicionais: palma antiderrapante,

interior liso e talcado, cano médio. 

 

63320 Pacote com 1 par 

984

Luva para procedimento não cirúrgico, material

plástica, tamanho tamanho único, tipo uso

descartável, modelo ambidestra.

423464 Caixa com 100 unidades

985

Máscara descartável dupla com elástico, cor branca,

confeccionada em duas camadas, sendo a externa em

100% de polipropileno e a interna em polipropilenoe

polietileno.

151027 Caixa com 50 unidades

986

Máscara multiuso, material 100% polietileno, tipo

uso descartável, tamanho único, cor branca,

características adicionais não estéril, atóxica, não

inflamável.

372359 Pacote com 100 unidades

987

Óleo de eucalipto, composição: alfa pinono alfa

felandreno limoneno beta felandreno terpinoleno

gereniato de metila acetato de geranila e geraniol.

27804 Frasco com 140 ml

988

Pá coletora lixo, material coletor plástico resistente,

material cabo plástico, comprimento cabo 80.

415155 Unidade

989

Pá coletora lixo, material coletor zinco, material cabo

madeira, comprimento cabo 60, aplicação limpeza.

338156 Unidade

990
Palha de aço número 0, pacote com 25 gramas, para

raspar assoalho.
151041 Pacote

991
Palha de aço número 1, pacote com 25 gramas, para

raspar assoalho. 
151041 Pacote

992
Palha de aço número 2, pacote com 25 gramas, para

raspar assoalho.
151041 Pacote

993
Pano de limpeza multiuso antibacterial, cor azul

58x33 cm.
137057 Pacote com 5 unidades

994

Pano multiuso descartável, aplicação limpeza, cor

verde, rolo com 33 cm de largura e 300 metros de

comprimento, características adicionais com

furinhos. 

137057 Rolo

995
Pano prato, material algodão, comprimento 60,

largura 40, cor branca.
344983 Unidade
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996

Papel alumínio, material alumínio, comprimento 7,50

m, largura 45 cm, apresentação rolo, aplicação

alimentação de pessoal.

258123 Rolo

997

Papel higiênico, material celulose virgem,

comprimento 30, largura 10, tipo picotado,

quantidade folhas dupla, cor branca, características

adicionais extra macio e sem perfume.

301139 Pacote com 4 rolos

998

Papel higiênico, material celulose virgem,

comprimento 300, largura 10, quantidade folhas

simples, cor branca.

233648 Rolo com 300 metros

999

Papel higiênico, material fibras celulósicas,

comprimento 21,50, largura 11, tipo interfolhado,

quantidade folhas dupla, cor branca.

327038 Pacote com 4 rolos

1000

Porta papel higiênico em rolo, material plástico ABS,

cor frente branca, base cinza, sistema de abertura

feito por travas laterais acionadas por pressão,

capacidade papel higiênico rolão 10 cm x 300 metros

e 10 cm 600 metros, dimensão 36 cm altura x 24 cm

largura x 25,8 profundidade x 726g peso.

38369 Unidade

1001

Produto auxiliar líquido de secagem para lavagem

mecânica de louças, uma mistura de tensoativos não

iônicos que ajuda a espalhar a água sobre os

utensílios, promovendo uma secagem rápida e sem

vestígios de manchas de todas as superfícies limpas,

realça o brilho das louças, através da uniformização

do enxágüe: deverá possuir com conservante o

sorbato de potássio, utilizado na preservação de

alimentos e bebidas, características físicos–químicas:

aspecto líquido límpido, cor azul: ph (puro) 4,5-5,5,

densidade (25°C) 1,005-1,016 g/ml, composição:

álcool graxo etoxilado/propoxilado, solubilizante,

preservante, corante (CI 42051) e água.

27804 Bombona de 20 litros
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1002

Produto desincrunstante alcalino, limpador clareador

em gel de material altileno a base de hipoclorito de

sódio com as seguintes características físico-químicas,

aspectos líquido límpido, viscoso, cor amarela,ph

(puro) 12.5 a 13.5, densidade (25°C) 1,070-1,100g/ml,

teor de cloro 4,4-4,7%, composição: hipoclorito de

sódio, alcalinizante, coadjuvante, tensoativo não-

iônico e água.

128511 Bombona de 5 litros

1003
Querosene, composição: hidrocarbonetos alifáticos,

densidade: 0,775 a 0,780g/cm².
16977 Lata com 900 ml

1004
Rede cabelo, material linha seda, tamanho único, cor

preta.
224038 Pacote com 3 unidades

1005

Regador, material plástico de alta resistência com

capacidade máxima de 14 litro, tamanhos e medidas

600x184x349 mm, tipo bico chuveiro.

27880 Unidade

1006

Repelente, apresentação aerosol, odor inodoro,

aplicação mosca/pernilongo e barata, características

adicionais com tampa.

229514 Frasco com 300 ml

1007

Rodo pequeno, dimensões 260 x 150 x 44 mm, cabo

emborrachado, borracha antimofo, produto

ergonômico, não escorrega das mãos, ideal para

enxugar pequenas superfícies lisas e úmidas, como

janelas, box de banheiro e pias.

30228 Unidade

1008

Rodo push grande, dimensões: 51,8 x 3,5 x 9,5 cm,

perfil de borracha dupla, puxa mais água, alcança

grandes espaços sem danificar móveis e paredes,

presilhas para fixar pano. 

30228 Unidade

1009

Rodo vai e vem maior aderência pequeno,

dimensões: 29,5 x 3,5 x 8 cm, borracha em EVA que

permite aderir melhor na superfície, puxando mais

água e secando melhor, prende o pano em suas

garras para facilitar a limpeza, cores da borracha:

amarelo, laranja, turquesa e verde escuro.

30228 Unidade

1010

Sabão em barra azul glicerinado multiativo

perfumado 1 kg = 5 unidades de 200 g, composição:

sabão de ácido graxos de coco/babaçu, sabão de

ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de

soja, cloreto de sódio, glicerina, alquil benzeno

sulfonato de sódio, linear, perfume, edta ehdp,

corante e água. 

30414 Pacote com 5 unidades



CÓDIGO DESCRIÇÃO
CATMAT

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

Grupo 30.22 - Artigos para higiene e conservação (álcool, papel higiênico, toalha de papel, 

etc) 

1011

Sabão em barra com coco e toque de aveia 1kg = 5

unidades de 200g, composição: sabão de ácido

graxos de coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de

sebo, sabão de ácidos graxos de soja, cloreto de

sódio, glicerina, alquil benzeno sulfonato de sódio,

linear, perfume, edta ehdp, corante e água. 

30414 Pacote com 5 unidades

1012

Sabão em barra glicerinado antibacteriano 1 kg = 5

unidades de 200 g, composição: sabão de ácido

graxos de coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de

sebo, sabão de ácidos graxos de soja, cloreto de

sódio, glicerina, alquil benzeno sulfonato de sódio,

linear, perfume, edta ehdp, corante e água. 

30414 Pacote com 5 unidades

1013

Sabão em pó pacote 3,5kg, composição: tensoativos

aniônicos, tamponantes, coadjuvante, corantes,

enzima, branqueador óptico, fragrância, água e carga.

226795 Pacote com 3,5 Kg

1014

Sabão em pó com oxibarras, composição: linear alquil

benzeno sulfonato de sódio, alquil dimetil hidroxietil

cloreto de amônio, alquil polietileno glicol,

coadjuvantes, branqueadores óticos, agentes anti-

redepositantes, corantes, enzimas, fragrância, carga e

água.

226795 Caixa com 1 Kg

1015

Sabão líquido perfumado, composição tripolifosfato

de sódio branqueador conservante sequestrante e

água.

102407 Galão de 5 litros

1016
Sabão pastoso, composição óleo vegetal, hidróxido

de potássio e água. 
136387 Frasco com 500 gramas

1017

Sabonete em gel para as mãos, essência erva doce,

não agride a pele, perfeito para uso diário, caixa com

refil de 800 ml.

150971 Unidade
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1018

Sabonete líquido para anti-sepsia da pele. Propício

para a diminuição do número de microorganismo da

flora bacteriana da pele, sua formulação baseada em

tensoativos especiais que garante uma eficiente

limpeza, mesmo sob grande quantidade de gorduras

e proteínas, possui efeito residual, contém triclosan,

princípio ativo q continua agindo na pele mesmo

após a lavagem, características físico-químicas:

aspecto líquido perolizado viscoso, cor verde,

densidade 1,01-1,05g/m³ e PH puro 5,0-6,0,

composição: 2,4,4’ Tricolo-2’-Hidroxi-Difenil éter

(triclosan); Hidroxietil celulose; mistura de lauril éter

sulfato de sódio, destearato glicólico e

monoetanolamida de ácido graxo de coco;corantes

(CI 19140 e 42051); lauril éter sulfato de sódio ácido

cítrico e água, produto não tem perfume, sendo

indicado para utilização na área de processamento

alimentar.

27804 Bombona de 5 litros

1807

Sabonete antibactericida, líquido para mãos com

triclosan, para manipuladores de alimentos isento de

perfume. Propício para diminuição do número de

microrganismo da flora bacteriana da pele. Com

formulação baseada em tensoativo especiais que

garante uma eficiente limpeza, mesmo sob grande

quantidade de gorduras e proteinas. Possuir efeito

residual, conter triclosan, principio ativo q continua

agindo na pele mesmo após a lavagem.

Características físico-quimicas: aspecto líquido

perolizado viscosao, cor verde, densidade 1,01 -

1,05g/m³ e PH puro 5,0-6,0. Composição: 2,4,41

Tricolo-2' - Hidroxi-deifeni 1 éter (tricosan),

Hidroxietil celulose, mistura de lauril éter sulfato de

sódio, destearato glicólico e monoetanolamida de

ácido graxo de coco, corantes (CI 19140 e 42051),

lauril éter sulfato de sódio ácido cítrico e água.

27804  Embalagem com 5 litros

1019

Sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso

perolado, cor azul, acidez neutro, aplicação

comercial.

229357 Frasco com 1 litro
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1020

Sabonete líquido, aspecto físico líquido perfumado,

cor azul, odor floral, aplicação saboneteira para

sabonetes líquidos.

261023 Frasco com 1 litro

1021

Sabonete, aspecto físico sólido, peso 90,

características adicionais perfumado, com hidratante.

401884 Pacote com 12 unidades

1022
Saboneteira giratória de vidro, para sabonete líquido,

capacidade 500 ml.
53007 Unidade

1023

Saboneteira para fixar na parede, frente plástico ABS,

altura 28,7cm, largura 12,5cm, profundidade 12,5cm,

travas laterais acionadas por pressão, baixa

densidade, alta resistência, capacidade para refil de

800ml, cor branca.

53007 Unidade

1024 Saco 100% algodão cru para limpeza 50x80 cm. 150577 Unidade

1025
Saco alvejado, composição 100% algodão, para

limpeza, dimensões 40x68cm.
150577 Unidade

1026
Saco de lixo, capacidade para 100 litros, composição

plástico reciclável.
150577 Pacote com 100 unidades

1027
Saco de lixo, capacidade para 20 litros, composição

plástico reciclável.
150577 Pacote com 100 unidades

1028
Saco de lixo, capacidade para 200 litros, composição

plástico reciclável.
150577 Pacote com 100 unidades

1029
Saco de lixo, capacidade para 40 litros, composição

plástico reciclável.
150577 Pacote com 100 unidades

1030
Saco de lixo, capacidade para 60 litros, composição

plástico reciclável.
150577 Pacote com 100 unidades

1031
Saco plástico picotado, tamanho 30 cm x 40 cm,

bobina de 3 kg.
150577 Pacote com 600 sacos

1032

Sanitizante clorado em pó para hortifrutículas, com

liberação de cloro ativo em pH neutro, sanitiza de

forma eficaz sem atacar os alimentos.

27804 Frasco com 1000 grasmas
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1804

Sanitizante clorado em pó para sanitização de frutas

e hortaliças, Ação antimicrobiana comprovada em

laboratório oficial, se usado dentro das

concentrações indicadas, Produto especialmente

desenvolvido para desinfecção de frutas, legumes e

verduras. Características físico-químicas: Aspecto: Pó,

na cor branca, ph (solução 0,5 %),: 5,5 a 7.5; Teor de

cloro ativo = 3% mínimo. Composição:

Dicloroisocianurato de sódio Dihidratado e

Coadjuvante. Princípio Ativo: Dicloroisocianurato de

sódio Dihidratado Teor de cloro ativo = 3% mínimo.

PRODUTO PRÓPRIO PARA USO EM COZINHA

INDUSTRIAL.

27804 Embalagem com 1 KG

1033

Saponáceo, composição detergente, aplicação

limpeza pisos, paredes e louças, características

adicionais biodegradável.

236605 Frasco com 300 ml

1034

Saponáceo, composição sabão côco, tensoativos

aniônicos, carbohidratos, aplicação limpeza pisos,

paredes e louças, características adicionais

biodegradável, aspecto físico pasta.

 241704 Frasco com 300 ml

1035

Saponáceo, composição sabão/quatzito/agente

abrasivo, aplicação limpeza, aspecto físico barra de

200 gramas.

 352527 Frasco com 300 ml

1036

Saponáceo, composição tensoativos aniônicos,

alcalinizantes, agente, aplicação limpeza pisos,

paredes e louças, características adicionais

biodegradável, aspecto físico pó.

241703 Frasco com 300 ml

1037

Secador roupa tipo varal, material armação tubo aço,

material vareta ferro, quantidade varetas 7,

comprimento 1,15, largura 0,95, acabamento

superficial plástico, características adicionais chão.

216490 Unidade

1038

Silicone, tipo óleo concentrado, protetor de vinil,

plásticos e borrachas, prolonga a vida útil dos objeto,

também pode ser usado como lubrificante caseiro,

usar diretamente sem necessidade de diluição, frasco

com 1 litro.

133655 Frasco com 1 litros

1039 Soda cáustica em escamas para limpeza geral. 27804 Pacote com 400 gramas

1040

Tampa vaso sanitário, material assento polietileno

com espuma, material sobretampa polietileno, cor

branca.

254336 Unidade
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1041

Tapete para box 34x48cm, translúcido, decorado,

antimofo, antiderrapante, dimensões do produto

largura 48, profundidade 34, formato retangular,

material plástico, PVC.

150854 Unidade

1042

Tela odorizante, material plástico emborrachado, tipo

uso mictório, cor branca, odor limão.

251438 Unidade

1043
Tira ferrugem, composição ácido oxálico e água.

27804 Frasco com 500 ml

1044
Toalha de mesa feita em tecido 100% algodão,

dimensão 2,00 x 2,00m,cor branca.
 27162 Unidade

1045

toalha de papel, material 100% fibra celulose virgem,

tipo folha 3 dobras, comprimento 27, largura 23, cor

branca, características adicionais gramatura: 36

g/m2; alto nível de absorção, aplicação higiene

pessoal.

411281 Fardo com 1.250 unidades

1046

Toalha de papel, material papel, tipo folha dupla

picotada, quantidade toalha 60, comprimento 22,

largura 20.

249547 Pacote com 2 rolos

1047

Touca descartável uso hospitalar, tipo sanfonada,

tamanho tamanho único, tipo uso descartável.

304713 Pacote com 100 unidades

1048

Touca, tipo descartável, material plástico, aplicação

cozinha industrial, características adicionais tamanho

único.

308569 Pacote com 100 unidades

1049

Vassoura chapa piaçava, composição: piaçava,

madeira, pregos, grampos, folha de flandres, arame e

cola.

151014 Unidade

1050

Vassoura tipo gari, material cerdas: piaçava, 36 furos,

base e cabo em madeira; tamanho do cabo: 1.20m.

151014 Unidade

1051

Vassoura, material cerdas: pêlo sintético, material

cabo: madeira, comprimento cepa: 30cm, aplicação

limpeza em geral cabo medindo: 120 cm.

151014 Unidade

1052

Vassoura, material cerdas: pêlo sintético, material

cabo: madeira, comprimento cepa: 60cm, aplicação

limpeza em geral; cabo medindo: 120 cm. 

151014 Unidade

1053

Vassoura, material: cerdas sisal, material cabo:

madeira, tipo vasculho, aplicação limpeza: teto

comprimento cabo 170 cm.

151014 Unidade
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1054
Vassourinha sanitária, base e cabo em madeira,

cerdas piaçava.
151014 Unidade

1055
Vassourinha, material cerda piaçava; material cabo

madeira, formato corpo cilíndrico.
151014 Unidade

1961

Conjunto Mop pó profissional; contendo 1(um) cabo

de alumínio anodizado, dimensões aproximadas

1,40mx24mm diâmetro, armação Profi em

polipropileno e aço galvanizado, 1(um) refil Profi de

60cm com luva composta por fios 100% acrílicos

150589 Unidade

1962
Refil Profi de 60cm para Mop Pó com luva composta

por fios 100% acrílicos
150589 Unidade


