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00001

AGUA SANITARIA 5L Embalagem Primária: Frasco
contendo 05 (cinco) litros. Deverá constar no rótulo, de
forma clara, data de fabricação (mês e ano), prazo de
validade (dia, mês e ano), registro no Ministério da
Saúde, nome do responsável técnico com número de
inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de
Química, dados do fabricante ou importador (razão
social, CNPJ, endereço atualizado), quantidade, modo
de usar, composição química detalhada, ingrediente
químico ativo, forma de conservação e
armazenamento, advertência para reutilização da
embalagem, precauções, classe toxicológica (se
houver), conduta em caso de acidentes e telefone de
um centro de toxicologia. Não poderá conter em sua
composição soda cáustica.

Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar a partir
da data da entrega do produto.
Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio,
destinado à limpeza, branqueamento e desinfecção em
geral de superfícies e tecidos.

Referência de Qualidade Marca: Ricie, Ypê ou
semelhante.

200,0000FRA00052519 9,980 1.996,00

00002

ALCOOL ETILICO 93,8% 500 ML Embalagem Primária:
Frasco resistentes e transparente, contendo 500 ml. O
rótulo não pode estar rasgado, descolado da
embalagem, manchado ou com letras que não deem
para ler. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data
de validade, o nome do fabricante ou importador, com
endereço completo, telefone e nome do técnico
responsável pelo produto. Produto notificado na
Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da
Saúde, número do telefone do SAC – Serviço de
Atendimento ao Consumidor. Embalagem Secundária:
Caixa de Papelão resistente original, contendo 12
frascos de 500 ml. Validade mínima de 20 (vinte) meses
a partir da data entrega do produto.

Tipo: Etílico, liquido; graduação: 96 GL, INPM 93,8% (por
centro). Com 93,8% de pureza na fórmula, tornando-o
mais eficiente para esterilização.

Referência de Qualidade Marca: Ricie  Ptolinkou
semelhante.

50,0000FRA00052978 4,500 225,00

00003

ALCOOL ETILICO 70% 500 ML Embalagem Primária:
Frasco resistentes e transparente, contendo 500 ml. O
rótulo não pode estar rasgado, descolado da
embalagem, manchado ou com letras que não deem
para ler.
Deverá conter no rótulo, de forma clara, data de
validade, o nome do fabricante ou importador, com
endereço completo, telefone e nome do técnico
responsável pelo produto. Produto notificado na
Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da
Saúde, número do telefone do SAC – Serviço de
Atendimento ao Consumidor.
Embalagem Secundária: Caixa de Papelão resistente
original, contendo 12 frascos de 500 ml.

1.200,0000FRA00052979 4,500 5.400,00
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Validade mínima de 20 (vinte) meses a partir da data
entrega do produto.

Tipo: Etílico, liquido; graduação: 77 GL, INPM 70% (por
cento)Com apenas 70% de pureza na fórmula, a
queima é menos intensa e a evaporação é mais lenta,
tornando-o mais eficiente para desinfetar e ideal para a
limpeza.

Referência de QualidadeMarca :Ricie , Tupi ou
semelhante.

00004

AMACIANTE DE ROUPAS 5L Embalagem Primária:
Frasco resistentes e transparente, com capacidade
para 5 litros. O rótulo não pode estar rasgado,
descolado da embalagem, manchado ou com letras que
não deem para ler. Deverá conter no rótulo, de forma
clara, data de validade, o nome do fabricante ou
importador, com endereço completo, telefone e nome
do técnico responsável pelo produto. Produto notificado
na Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da
Saúde, número do telefone do SAC – Serviço de
Atendimento ao Consumidor. Validade mínima de 12
(doze) anos a partir da data entrega do produto.

Amaciante de roupa, aspecto líquido viscoso,
concentrado, solúvel em água, embalagem plástica,
aplicação amaciante artigos têxteis.

Referência de Qualidade Marca: Ypé e Confort ou
semelhante.

30,0000FRA00052520 14,950 448,50

00005

CESTO PARA LIXO TAMPA, PE E PEDAL 20L
Acondicionado em embalagem (unitária) plástica
transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como:
nome, endereço, contatos e outros, informar ainda,
tamanho, tipo de material e outros pertinentes ao
produto.

Primeira qualidade, Cesto para Lixo capacidade 20
litros, em material plástico polipropileno resistente,
tampa e pedal no mesmo material da lixeira. Cor Azul,
verde e Preto, a definir com setor solicitante.

Referência de qualidadeMARCA: Sanreno e Plasutil
ou semelhante

10,0000UND00052980 36,980 369,80

00006

CESTO PARA LIXO 20 L Acondicionado em embalagem
(unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como:
nome, endereço, contatos e outros, informar ainda,
tamanho, tipo de material e outros pertinentes ao
produto.

Primeira qualidade, Cesto para Lixo capacidade 20
litros, com tampa sobreposta, em material plástico
polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul, verde
e Preto, a definir com setor solicitante.

Referência de qualidademarca : Sanreno e Plasutil
Ou semelhante

20,0000UND00052621 24,900 498,00

00007 CESTO PARA LIXO 50 L Acondicionado em embalagem 20,0000UND00052622 39,000 780,00
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(unitária) plástica transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como:
nome, endereço, contatos e outros, informar ainda,
tamanho, tipo de material e outros pertinentes ao
produto.

Primeira qualidade, Cesto para Lixo capacidade 50
litros, com tampa sobreposta, em material plástico
polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul, verde
e Preto, a definir com setor solicitante.

Referência de qualidade narca: Sanreno e Plasutil
ou semelhante

00008

CESTO PARA LIXO 100 L Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e
intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como:
nome, endereço, contatos e outros, informar ainda,
tamanho, tipo de material e outros pertinentes ao
produto.

Primeira qualidade, Cesto para Lixo capacidade100
litros, com tampa sobreposta, em material plástico
polipropileno resistente, arredondado. Cor Azul, verde
e Preto, a definir com setor solicitante.

Referência de qualidade matca: Sanreno e Plasutil
ou senelhante

20,0000UND00052623 45,000 900,00

00009

CESTO PARA LIXO TELADO 10 L Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e
intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como:
nome, endereço, contatos e outros, informar ainda,
tamanho, tipo de material e outros pertinentes ao
produto.

Primeira qualidade, Cesto para Lixo capacidade 10
litros,em material plástico polipropileno resistente,
arredondado. Cor Azul, verde e Preto, a definir com
setor solicitante.

Referência de qualidademaeca : Sanreno e Plasutil
Ou semelhante

20,0000UND00052625 9,890 197,80

00010

CERA LIQUIDA INCOLOR Embalagem primária: Contendo
5 litros, frasco plásticooriginal devidamente lacrada e
intacta.
Embalagem Secundaria: Papelão original constando
Informações do fabricante, quantidade acondicionada,
bem como demais informações exigidas na legislação
em vigor.

Validade mínima de 12 (doze) meses a contar a partir
da data da entrega do produto.

Primeira qualidade - Uso em diversos tipos de pisos
(especificado na embalagem), cera de dispersão
acrílica metalizada,emulsão de polietileno, agente
nivelador, agente formador de filme, plastificante.

Referencia de qualidade marca: Brilho Facil e Ingleza

60,0000FRA00052421 25,000 1.500,00
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ou semelhante

00011

CLORO 5 LITROS Embalagem Primária: Frasco
contendo 05 (cinco) litros. Deverá constar no rótulo, de
forma clara, data de fabricação (mês e ano), prazo de
validade (dia, mês e ano), registro no Ministério da
Saúde, nome do responsável técnico com número de
inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de
Química, dados do fabricante ou importador (razão
social, CNPJ, endereço atualizado), quantidade, modo
de usar, composição química detalhada, ingrediente
químico ativo, forma de conservação e
armazenamento, advertência para reutilização da
embalagem, precauções, classe toxicológica (se
houver), conduta em caso de acidentes e telefone de
um centro de toxicologia.

Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar a partir
da data da entrega do produto.
Embalagem Primária: Frasco resistentes e transparente,
com bico dosador, com capacidade para 5 litros. O
rótulo não pode estar rasgado, descolado da
embalagem, manchado ou com letras que não deem
para ler. Deverá conter no rótulo, de forma clara, data
de validade, o nome do fabricante ou importador, com
endereço completo, telefone e nome do técnico
responsável pelo produto. Produto notificado na
Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da
Saúde, número do telefone do SAC – Serviço de
Atendimento ao Consumidor. Validade mínima de 02
(dois) anos a partir da data entrega do produto.

Desinfetante líquido concentrado,
Composição:Tensoativo não iônico, componente ativo,
fragrância NEUTRO, corantes, sequestrante e água.
Componente Ativo: Cloreto de alquildimetilbenzil amônio
= 0,5% (5000 ppm). Fragância floral, lavanda, erva
doce ou Talco. Ficha técnica do produto Aspecto:
Líquido; Odor: Característico pH à 100%: 5,0 - 7,0
Densidade: 0,990 - 1,020 g/mL Teor: 0,42 - 0,57%.

Referência de qualidade marca: Ricie ou Limpo

3.000,0000FRA00052981 13,500 40.500,00

00012

DESINFETANTE 5 LITROS Embalagem Primária: Frasco
resistentes e transparente, com bico dosador, com
capacidade para 5 litros. O rótulo não pode estar
rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com
letras que não deem para ler. Deverá conter no rótulo,
de forma clara, data de validade, o nome do fabricante
ou importador, com endereço completo, telefone e
nome do técnico responsável pelo produto. Produto
notificado na Anvisa/MS ou número de registro no
Ministério da Saúde, número do telefone do SAC –
Serviço de Atendimento ao Consumidor. Validade
mínima de 02 (dois) anos a partir da data entrega do
produto.

Desinfetante líquido concentrado,
Composição:Tensoativo não iônico, componente ativo,
fragrância NEUTRO, corantes, sequestrante e água.
Componente Ativo: Cloreto de alquildimetilbenzil amônio
= 0,5% (5000 ppm). Fragância floral, lavanda, erva

1.500,0000FRA00020842 9,980 14.970,00
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doce ou Talco. Ficha técnica do produto Aspecto:
Líquido; Odor: Característico pH à 100%: 5,0 - 7,0
Densidade: 0,990 - 1,020 g/mL Teor: 0,42 - 0,57%.

Referência de qualidade marca: Ricie ou Limpol  (Bom
Bril) ou semelhante

00013

DETERGENTE 500 ML Embalagem Primária: Frasco
resistentes e transparente, com bico dosador, com
capacidade para 5 litros. O rótulo não pode estar
rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com
letras que não deem para ler. Deverá conter no rótulo,
de forma clara, data de validade, o nome do fabricante
ou importador, com endereço completo, telefone e
nome do técnico responsável pelo produto. Produto
notificado na Anvisa/MS ou número de registro no
Ministério da Saúde, número do telefone do SAC –
Serviço de Atendimento ao Consumidor. Validade
mínima de 02 (dois) anos a partir da data entrega do
produto.

Desinfetante líquido concentrado,
Composição:Tensoativo não iônico, componente ativo,
fragrância NEUTRO, corantes, sequestrante e água.
Componente Ativo: Cloreto de alquildimetilbenzil amônio
= 0,5% (5000 ppm). Fragância floral, lavanda, erva
doce ou Talco. Ficha técnica do produto Aspecto:
Líquido; Odor: Característico pH à 100%: 5,0 - 7,0
Densidade: 0,990 - 1,020 g/mL Teor: 0,42 - 0,57%.

Referência de qualidade marca: Ricie ou Limpol

3.600,0000FRA00052425 1,490 5.364,00

00014

PA PARA LIXO DE PLASTICO ARTICULADA
Acondicionado em embalagem (unitária) plástica
transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como:
nome, endereço, contatos e outros, informar ainda,
tamanho, tipo de material e outros pertinentes ao
produto.

Primeira qualidade, em material plástico polipropileno
resistente aproximadamente 25cm largura, 22cm
comprimento e aproximadamente 80 cm de cabo, cabo
original em madeira ou aço, ambos pintados ou
revestido (acabamento em plástico preferecialmente
azul, cinza e verde).

Referência de qualidade marca: Condor e Noviça ou
semelhante

70,0000UND00052982 10,900 763,00

00015

PANO DE CHAO Embalagem Primária: Acondicionado
em embalagem (unitária) plástica transparente
lacrado.Constando identificação do fabricante,
quantidade acondicionada,dimensões lineares
individuais.

Pano para Limpeza de Chão Pano para limpeza de
chão, poroso, em puro algodão, alvejado, de boa
qualidade, com medidas mínimas de 75cm de
comprimento por 40cm de largura, com acabamento
nas bordas, em overloque, modelo de saco de açúcar
alvejado, de total resistência e durabilidade.

2.000,0000UND00052428 5,200 10.400,00
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Referência de qualidade marca: Multibom , limp,Flash
semelhante

00016

PANO DE PRATO Embalagem Primária: Acondicionado
em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.
Constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada,dimensões lineares individuais.

Pano para secagem de pratos, talheres e outros
utencílios,100% (cem por cento) em algodão, medida
mínima 40 x 65 cm, com alto poder de absorção,
acabamento em bainha nas laterais, lavado e alvejado.
Acondicionado em embalagem (unitária) plástica
transparente lacrado.

Referência de qualidade marca: cupake dohler ou
semelhante

150,0000UND00052429 4,690 703,50

00017

RODO EMBORRACHADO DUPLO Amarrado com 5
(cinco) unidades.
Devendo constar no produto informações do
fabricante, como: nome, endereço, contatos e outros,
informar ainda, tamanho, tipo de material e outros
pertinentes ao produto.

Base de plástico com aproximadamente 60cm, com
emborrachado duplo de boa qualidade, cabo original
com no mínimo de 110cm em madeira ou aço, ambos
pintados ou revestido.

Referência de qualidade marca: Condor e Noviça ou
semelhante

100,0000UND00052626 12,500 1.250,00

00018

SABAO BARRA - PCT CONTENDO 5 PEÇAS Embalagem
primária: Contendo 5 peças de aproximadamente 200g
cada. Plástica transparente lacrada e intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como:
nome, endereço, contatos e outros, informar ainda,
tamanho, tipo de material e outros pertinentes ao
produto.

Validade mínima 10 (dez) meses a contar da data de
entrega.

NEUTRO GLICERINADO, Composição: sabão base de
ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico
e água. Registro no Minstério da Saúde ou ANVISA.

Referência de qualidade narca: Rio, Razzo e Ypé ou
semelhante

1.000,0000PAC00052431 5,850 5.850,00

00019

SABAO EM PO Embalagem primária: Contendo no
mínimo 4,5kg,sacola plástica original lacrada e
intacta.Devendo constar informações do fabricante,
como: nome, endereço, contatos e outros, informar
ainda, Quantidade, tipo de material e outras
informações pertinentes ao produto.Validade mínima 10
(dez) meses a contar da data de entrega.
Multiação para limpeza em geral. Composição,
tensoativo, alcalinizante, coadjuvante,
antirredepositante, branqueador óptico, corante,
enzima, branqueador, tamponante, perfume, água,
alvejante e carga, Contém alquil benzeno sulfonato de
sódio. Registro no Ministério da Saúde ou ANVISA.

300,0000EMBAL00052523 43,500 13.050,00
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Referência de qualidade marca: Brilhante e Omo ou
semelhante

00020

SACO DE LIXO ROLO CONTENDO 100 UNIDADES DE 20
L Embalagem Primária: Rolo contendo 100 unidades,
embalada em saco plástico original, constando
informações como: Tamanho, capacidade, espessuras
e deve contar ainda, nome da fabricante,endereço,
contatos e demais informações pertinentes.

Saco para lixo, de polietileno com capacidade para 20
litros, com 0,04 Micras, na cor preta ou azul.  O produto
deve estar em conformidade com as normas da ABNT.
NBA 90/9191/13055/13056.

Referência de qualidade marca:
Empa lixo , efrebom ou semelhante

100,0000ROL00052984 13,500 1.350,00

00021

SACO DE LIXO ROLO CONTENDO 50 UNIDADES DE 50
L Embalagem Primária: Rolo contendo 50 unidades,
embalada em saco plástico original, constando
informações como: Tamanho, capacidade, espessuras
e deve contar ainda, nome da fabricante,endereço,
contatos e demais informações pertinentes.

Saco para lixo, de polietileno com capacidade para 50
litros, com aproximadamente de 50cm largura e 70cm
de comprimento, no mínimo de 0,05 Micras, e
capacidade mínima de 10kg, na cor preta.  O produto
deve estar em conformidade com as normas da ABNT.
NBA 90/9191/13055/13056.
Referência de qualidade marca:
Empa lixo , efrebom ou semelhante

100,0000ROL00052985 8,980 898,00

00022

SACO DE LIXO ROLO CONTENDO 100 UNIDADES DE
100 L Embalagem Primária: Fardo contendo 100
unidades, embalada em saco plástico original,
constando informações como: Tamanho, capacidade,
espessuras e deve contar ainda, nome da
fabricante,endereço, contatos e demais informações
pertinentes.

Saco para lixo, de polietileno com capacidade para 100
litros, com aproximadamente de 70cm largura e 90cm
de comprimento, no mínimo de 0,08 Micras, e
capacidade mínima de 30kg, na cor preta.  O produto
deve estar em conformidade com as normas da ABNT.
NBA 90/9191/13055/13056.
Referência de qualidade marca:
Empa lixo , efrebom ou semelhante

100,0000FAR00052986 39,200 3.920,00

00023

SAPONACEO CREMOSO Embalagem primária: Frasco
contendo no mínimo 500ml, frasco de plástico original.
Devendo constar informações do fabricante, como:
nome, endereço, contatos e outros, informar ainda,
tamanho, tipo de material e outros pertinentes ao
produto.

Validade mínima 10 (dez) meses a contar da data de
entrega.

SAPONÁCEO CREMOSO, princípio ativo
dicloroisocionurato de sódio; composição

100,0000FRA00052432 7,900 790,00
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básica: tensoativo aniônico, alcalinizante,
agente abrasivo, agente branqueamento e
essência, corante e outras substâncias
químicas permitidas; composição aromática
cloro. Registro ANVISA/MS. Acompanhar FISPQ (Ficha
de Informações Segurança de Produtos
Químicos) do produto.

Referência de qualidade marca: CIF e YPÉ ou
semelhante

00024

SODA CAUSTICA 1KG Embalagem primária: Pote
contendo no mínimo 1kg, pote de plástico
original.Devendo constar informações do fabricante,
como: nome, endereço, contatos e outros, informar
ainda, tamanho, tipo de material e outros pertinentes ao
produto. Validade mínima 10 (dez) meses a contar da
data de entrega.

Tipo Escama, Composta de Hidróxido de Sódio.
Referência de qualidade marca: Escorpião, lipem ou
semelhante

50,0000POT00052524 10,990 549,50

00025

VASSOURA PIAÇAVA Nº 5 Amarrado com 5 (cinco)
unidades.
Devendo constar no produto informações do
fabricante, como: nome, endereço, contatos e outros,
informar ainda, tamanho, tipo de material e outros
pertinentes ao produto.

Primeira qualidade - Vassoura de piaçava, chapa nº 5,
cerdas com mínimo de 14cm de comprimento, mínimo de
34cm de largura e taco com no mínimo de 14,5cm,
cerdas  flexível e resistente, com cabo de madeira com
ótimo acabamento (liso),  fixado ao taco, taco revestido
com chapa de flandres resistente.

Referência de qualidade marca: Rossi, Raio de luz ou
semelhante

300,0000UND00052987 9,990 2.997,00

00026

BALDE COM ALÇA DE METAL 20 L Acondicionado em
embalagem (unitária) plástica transparente lacrada e
intacta.
Devendo constar informações do fabricante, como:
nome, endereço, contatos e outros, informar ainda,
tamanho, tipo de material e outros pertinentes ao
produto.

Primeira qualidade, Cesto para Lixo capacidade 20
litros, em material plástico polipropileno resistente,
arredondado. Cor Azul, verde e Preto, a definir com
setor solicitante.
Referência de qualidade marca: dosesar arqplast ou
semelhante

50,0000UND00052988 8,500 425,00

00027

LUVA LATEX EMBORRACHADA MULTIUSO P
Embalagem primária: Saco plástico contendo 01 par de
luva, acondicionada em embalagem  transparente,
lacrada e intacta.

Luva látex emborrachada Multi Uso - 0,5 mm de
espessura, antiderrapante, forro interno de
algodão,antialérgica cor amarela ou verde – Tamanho P
(cada par em embalagem individual)

20,0000EMBAL00052989 3,990 79,80
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Referência de qualidade matca: Bettanin, danny ou
semelhante

00028

LUVA LATEX EMBORRACHADA MULTIUSO M
Embalagem primária: Saco plástico contendo 01 par de
luva, acondicionada em embalagem  transparente,
lacrada e intacta.

Luva látex emborrachada Multi Uso - 0,5 mm de
espessura, antiderrapante, forro interno de
algodão,antialérgica cor amarela ou verde – Tamanho M
(cada par em embalagem individual)
Referência de qualidade marca: Bettanin, danny ou
semelhante

50,0000EMBAL00052990 3,990 199,50

00029

LUVA LATEX EMBORRACHADA MULTIUSO G
Embalagem primária: Saco plástico contendo 01 par de
luva, acondicionada em embalagem  transparente,
lacrada e intacta.

Luva látex emborrachada Multi Uso - 0,5 mm de
espessura, antiderrapante, forro interno de
algodão,antialérgica cor amarela ou verde – Tamanho G
(cada par em embalagem individual)
Referência de qualidade matca: Bettanin, danny ou
semelhante

20,0000EMBAL00052991 3,990 79,80

00030

FOSFORO Embalagem primária: contendo 200 palitos,
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, quantidade, Embalagem secundária: contendo 15
embalagens primárias, embalagem em caixa de papel
cartão impermeabilizada.

Primeira qualidade - Fósforo, palitos com 5 centímetros.

Referência de Qualidade marca: Fiat, Queluz e
Gaboardi ou semelhante

300,0000CX00052426 2,890 867,00

00031

GARRAFA TERMICA Embalagem primária: A garrafa
deve atender às especificações estabelecidas pela
norma NBR13282 da ABNT.

Garrafa Térmica 1,8 Litro de Pressão, Material: Corpo
Plástico resistente, Cor preta e Ampola interna em
vidro. para líquidos frios ou quentes.
Garantia mínima: 03 meses.

Referência de Qualidade: Marca Sanremo, Termolar,
MOR e Invicta. Ou semelhante

10,0000UND00051717 39,900 399,00

00032

GUARDANAPO DE PAPEL Embalagem primária:
Contendo 50 folhas, acondicionadas em sacola plástica
transparente original da fabrica.
Constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada, capacidade total, bem como demais
informações exigidas na legislação em vigor. Bem como
as dimensões lineares individuais do papel (Portaria
95/2001, do INMETRO), data de fabricação e nome do
fabricante.
Validade indeterminada.

Papel Guardanapo de papel, com fibras 100% naturais,
papel gofrado contínuo, com rigoroso controle
microbiológico, folhas simples, macio, na cor branca,
sem perfume, absorvente, resistente a úmido, tamanho

300,0000EMBAL00052527 1,600 480,00
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de mínimo de aproximadamente 23,5 x 21,5 cm.

Referência de qualidade: Marca Scoth e Snoob,ou
semelhante.

00033

PAPEL TOALHA Embalagem Secundária: Saco plástico
ou caixa de papelão, contendo no máximo 6 rolos com
200 metros. Devendo constar identificação do
fabricante, quantidade acondicionada, dimensões
individuais, capacidade total, bem como demais
informações exigidas na legislação em vigor. Bem como
as dimensões lineares individuais do papel (Portaria
95/2001, do INMETRO).

Classificável como Classe 1, segundo a norma ABNT
NBR 15464-7:2007.
Deverá acompanhar o produto, na ocasião da entrega,
o laudo microbiológico atualizado, com data dentro do
corrente ano.
Papel toalha branco, 100% celulose, fibras naturais,
com gramatura de 32 a 38g/m2,gramatura de 32 a
38g/m2, com 200 comprimento e 20cm largura,
fornecedor deve fornecer laudo técnico de laboratório
habilitado atestando ausência de microorganismos.
Referência de qualidade marca: Snob, Kitchen ou
semelhante

200,0000ROL00052528 16,000 3.200,00

00034

ESPONJA DUPLA FACE Embalagem primária:
Embalagem (unitária) plástica original devidamente
lacrada e intacta.
Embalagem Secundaria: Plástica original contendo no
mínimo 6 unidades.
Constando Informações do fabricante, quantidade
acondicionada, bem como demais informações exigidas
na legislação em vigor.

Primeira qualidade - Esponja sintética
para limpeza - espuma de poliuretano, com
abrasivo em uma face, antibactérias; formato
quadrado. Medidas aproximadas 12 cm X 8 cm X 2 cm
de espessura para lavagem de louças e limpeza em
geral dupla face,

Referencia de qualidade marca: 3M , BomBril ou
semelhante

200,0000UND00052529 1,300 260,00

00035

ESPONJA DE LA EM AÇO Embalagem primária:
Acondicionadado em pacotes com no mínimo 8
unidades de 60g cada.
Constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada, bem como demais informações exigidas
na legislação em vigor.
Validade mínima de 02 (dois) anos a partir da data da
entrega do produto.

Primeira qualidade, Esponja de lã em aço.
Composição: aço carbono

Referência de Qualidade: Marca Bombril , assolam ou
semelhante.

200,0000PAC00052530 1,750 350,00

00036
REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA Embalagem
Primária: Plástico vedado em perfeita condição.
Embalagem Secundária: Caixa de Papel original em

100,0000UND00052531 16,990 1.699,00
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perfeita condição.
Constando identificação do fabricante, quantidade
acondicionada, bem como demais informações exigidas
na legislação em vigor.

IBBL 600 Refil com sistema de rosca e TRIPLA
FILTRAGEM. Características Técnicas Tripla
filtragem:Primeira Etapa: Elemento filtrante de microfibra
de polipropileno de densidade graduada, para retenção
de partículas mais sólidas; Segunda Etapa: Carvão
ativado com prata – para eliminação de odores e sabor
do cloro;  Terceira Etapa: Elemento filtrante de
microfibra de polipropileno de densidade graduada –
retenção de partículas que passaram na primeira etapa.
Vida útil = 3.000 litros

Referência de Qualidade: IBBL, Soft everest, acqua
star ou semelhante

00037

COPO DESCARTAVEL 200 ML Embalagem primária:
Pacote contendo 100unidades, pesando no mínimo 0,75
gramas cada pacotes, acondicionados em sacos
plásticos (pacotes). Constando identificação do
fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total,
peso mínimo de cada copo, bem como demais
informações exigidas na legislação em vigor.
Embalagem secundária: caixa de papelão com até
3.000 unidades, identificada com quantidade e/ou peso
líquido. Os copos devem ter gravado em relevo, com
caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o
seguinte:a) marca ou identificação do fabricante; b)
capacidade do copo; c) símbolo de identificação do
material para reciclagem, conforme NBR 13230.

Copo descartável em produto atóxico de poliestireno
BRANCO, com capacidade de 50ml.  As
resinastermoplásticas, aditivos e/ou pigmentos
empregados nafabricação dos copos devem obedecer
às exigências daNBR14865 (2012). Os copos devem
ser homogêneos, isentos de materiais estranhos,
bolhas, rachaduras, furos e deformações, bordas
afiadas e rebarbas nem apresentar sujidade.
Referência de qualidade: Coposcchio, Minasplast,
Coposul e Copomais ou semelhante.

450,0000EMBAL00052424 3,190 1.435,50

00038

COPO DESCARTAVEL 50 ML Embalagem primária:
Pacote contendo 100unidades, pesando no mínimo
180g cada pacotes, acondicionados em sacos
plásticos (pacotes). Constando identificação do
fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total,
peso mínimo de cada copo, bem como demais
informações exigidas na legislação em vigor.
Embalagem secundária: caixa de papelão com até
5.000 unidades, identificada com quantidade e/ou peso
líquido. Os copos devem ter gravado em relevo, com
caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o
seguinte:
a) marca ou identificação do fabricante;
b) capacidade do copo;
c) símbolo de identificação do material para reciclagem,
conforme NBR 13230.

150,0000EMBAL00052532 1,650 247,50
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Copo descartável em produto atóxico de poliestireno
BRANCO, com capacidade de 200ml.  As resinas
termoplásticas, aditivos e/ou pigmentos empregados na
fabricação dos copos devem obedecer às exigências
da
NBR14865 (2012). Os copos devem ser homogêneos,
isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras,
furos e deformações, bordas afiadas e rebarbas nem
apresentar sujidade.

Referência de qualidade: Coposcchio, Minasplast,
Coposul e Copomais ou semelhante.

00039

ABSORVENTE COM ABAS Embalagem primária:
Embalgem de plástico original, contendo no mínimo 32
unidades.
Atender a legislação vigente e pertinente ao produto.
Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve
estar impressa na embalagem do produto.

Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de
entrega.

Absorvente intimo feminino, com abas, fluxo normal,
cobertura suave, formato anatômico, com canais
laterais, circuito completo antivazamento, tripla
proteção, com gel,composição: fibra de celulose,
polipropileno, polímero superabsorvente, filme de
polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado;
sem
fibras de algodão; componentes atóxicos; nao
propensos a causar irritação em contato com a pele;
testado dermatologicamente.

Referência de qualidade: Intimus, sempre livre ou
semelhante

200,0000PAC00052533 9,900 1.980,00

00040

COTONETE Embalagem primária: Caixa original,
contendo no mínimo 150hastes, embalagem original
lacrada e intacta. Atender a legislação vigente e
pertinente ao produto. Devendo constar na embalagem
nome do fabricante/laboratório, nome e registro do
profissinal responsável.Validade mínima 12 (dez)
meses a contar da data de entrega.

Cotonete com haste flexível de polipropileno, algodão e
solução antimicrobiana.
Referência de qualidade:
Belliz, cotonetes ou semelhante

100,0000CX00052534 2,990 299,00

00041

CONDICIONADOR DE CABELO 500 ML Embalagem
primária: Frasco com 500ml, resistente e transparente
com tampa flip top.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, composições, data de fabricação e
validade.
Embalagem secundária: Caixa de papelão original com
no máximo 12 frascos de 500ml.

Validade de no mínimo de 10 meses a partir da entrega.

100,0000FRA00052535 10,890 1.089,00
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Condicionador Adulto,para uso diário proporcionando
uma hidratação profunda, para todo tipo de cabelo, com
PH balanceado.

Referência de qualidade: Dove, Pantene,  Elseve e
Palmolive ou semelhante

00042

CONDICIONADOR INFANTIL Embalagem primária:
Frasco com 500ml, resistente e transparente com flip
top.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, composições, data de fabricação e validade.
Embalagem secundária: Caixa de papelão original com
no máximo 12 frascos de 500ml.

Validade de no mínimo de 10 meses a partir da entrega.

Condicionador Infantil, para uso diário, tipo neutro, para
todos os tipos de cabelos,dermatologicamente testado
para não irritar a pele, e qualquer sensação de ardor,
desconforto e irritação os olhos dos bebes. Registro no
Misnistério da Saúde.

Referência de qualidade: Dove, Pantene,Elseve e
Palmolive ou semelhante

50,0000FRA00052413 9,990 499,50

00043

CREME CORPORAL Embalagem primária: Frasco
contendo no mínimo 200ml, resistente e transparente.
Devendo apresentar na embalagem: Papel original
contendo  nome do fabricante/laboratório, nome e
registro do químico/farmacêutico ou responsável, lote,
data de validade e fabricação.

Validade de no mínimo de 12 meses a partir da entrega.

Loção corporal adulto, colágeno natural, hidrata e
perfuma o corpo todo, dermatologicamente testado
para não irritar a pele, e qualquer sensação de ardor,
desconforto e irritação. Registro no Misnistério da
Saúde.

Referência de qualidade: Nivea, monange ou
semelhante

50,0000FRA00052536 7,490 374,50

00044

CREME DENTAL Embalagem primária: Tubo plástico
apropriado contendo 90g, acondicionado
individualmente. Devendo constar na embalagem nome
do fabricante/laboratório, nome e registro do
químico/farmacêutico ou responsável, lote, data de
validade e fabricação. deve estar impressa na
embalagem do produto.Embalagem secundária: Papel
original contendo  nome do fabricante/laboratório, nome
e registro do químico/farmacêutico ou responsável,
lote, data de validade e fabricação.Validade mínima 12
(dez) meses a contar da data de entrega.

Creme Dental com flúor, concentração máxima de 500
ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de
flúor deverá ser estampada no rótulo; conter os
seguintes compostos de flúor na formulação aceitos
pelo Ministério da Saúde: monofluor fosfato de sódio,
fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, fluoretos
aminados.Deverá conter selo da ABO – Associação

300,0000TUB00052414 3,250 975,00
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Brasileira de Odontologia. Referência de qualidade:
Colgate sorriso ou semelhante

00045

CREME DENTAL INFANTIL Embalagem primária: Tubo
plástico apropriado, acondicionado individualmente.
Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do
químico/farmacêutico ou responsável, lote, data de
validade e fabricação. deve estar impressa na
embalagem do produto.
Embalagem secundária: Papel original contendo  nome
do fabricante/laboratório, nome e registro do
químico/farmacêutico ou responsável, lote, data de
validade e fabricação.

Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de
entrega.

GEL DENTAL INFANTIL - Gel Dental Infantil com Flúor
com no mínimo de 1100 ppm tubo de 50grs. Sabores
Tutti-frutti ou morango.
Deverá conter selo da ABO – Associação Brasileira de
Odontologia

Referência de qualidade: Tandy, colgate ou semelhante

150,0000TUB00052537 5,490 823,50

00046

CREME PARA PENTEAR Embalagem primária: Squezer
ou pote com aproximadamente 250g, resistente.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, composições, data de fabricação e validade.

Validade de no mínimo de 10 meses a partir da entrega.

Creme de cabelo para pentear, para todos tipos de
cabelos, contendo emolientes que facilita o
desembaraço dos cabelos e não necessita enxaguar.

Referência de qualidade: Pantene,  Elseve e Palmolive
ou semelhante

50,0000EMBAL00052538 9,650 482,50

00047

DESODORANTE FEMININO Embalagem primária: Frasco
contendo no mínimo 50ml, resistente.
Devendo apresentar na embalagem: Embalagem original
contendo nome do fabricante/laboratório, nome e
registro do químico/farmacêutico ou responsável, lote,
data de validade e fabricação.

Validade de no mínimo de 12 meses a partir da entrega.

Desodorante antiperspirante, tipo rolon, proteção 48
horas, sem álcool, feminino, com creme hidratante,
dermatologicamente testado para não irritar a pele, e
qualquer sensação de ardor, desconforto e irritação.
Registro no Misnistério da Saúde.

Referência de qualidade: Dove, rexona ou semelhante

50,0000FRA00052992 7,890 394,50

00048

DESODORANTE MASCULINO Embalagem primária:
Frasco contendo no mínimo 50ml, resistente.Devendo
apresentar na embalagem: Embalagem original
contendo nome do fabricante/laboratório, nome e
registro do químico/farmacêutico ou responsável, lote,
data de validade e fabricação.Validade de no mínimo de

50,0000FRA00052993 7,490 374,50
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12 meses a partir da entrega.

Desodorante antiperspirante, tipo rolon, proteção 48
horas, sem álcool, masculino, com creme hidratante,
dermatologicamente testado para não irritar a pele, e
qualquer sensação de ardor, desconforto e irritação.
Registro no Misnistério da Saúde.Referência de
qualidade: Dove, rexona ou semelhante

00049

ESCOVA DENTAL ADULTO Embalagem primária:
Embalagem apropriada eoriginal, lacrada e intacta,
acondicionado individualmente.
Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve
estar impressa na embalagem do produto.

Escova Dental Adulto, com protetor de cerdas, macia,
com cerdas de nylon, contendo no mínimo 35 tufos de
cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas,
cabo reto, anatômico, medindo no mínimo 17cm.
Deverá conter selo da ABO – Associação Brasileira de
Odontologia Referência de qualidade : colgate ,
curaprox ou semelhante

50,0000UND00052994 3,990 199,50

00050

ESCOVA DENTAL INFANTIL Embalagem primária:
Embalagem apropriada eoriginal, lacrada e intacta,
acondicionado individualmente.
Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve
estar impressa na embalagem do produto.

Escova Dental infantil, com protetor de cerdas, macia,
com cerdas de nylon, contendo no mínimo 28 tufos de
cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas,
cabo reto, anatômico, medindo aproximadamente 15 cm
máximo 17cm.
Deverá conter selo da ABO – Associação Brasileira de
Odontologia Referência de qualidade: colgate ,
curaprox
ou semelhante

50,0000UND00052995 5,990 299,50

00051

ESPONJA DE BANHO INFANTIL Embalagem primária:
Embalagem plastica individualmente, embalagem
apropriada eoriginal, lacrada e intacta.
Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve
estar impressa na embalagem do produto.

Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de
entrega.

Esponja para Banho Infantil, macia, durável, diversos
formatos (lua, peixe, elefante e outros), não arranhar a
pele, dermatologicamente testado Hipoalergênico,
composição esponja de poliuretano, medindo
aproximadamente 15cm altura x 12cm largura x 3,5 cm
espessura.
Referência de qualidade:  Condor, ponjita ou
semelhante

50,0000UND00052542 4,250 212,50

00052 FRALDA DESCARTALVEL G Embalagem primária: 200,0000PAC00052545 36,590 7.318,00
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Embalagem de plástico original, contendo no mínimo 70
unidades.
Atender a legislação vigente e pertinente ao produto.
Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve
estar impressa na embalagem do produto.

Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de
entrega.

Fralda indicada para criança de no mínimo de 9kg e
máximo 12kg, formato anatômico, com barreiras
protetoras antivazamento, fechamento por meio de fitas
adesivas reposicionáveis, gel com altopoder de
absorção, atóxica, hipoalergênica.

Referência de qualidade: Huggies e Personal ou
semelhante

00053

FRALDA DESCARTALVEL M Embalagem primária:
Embalgem de plástico original, contendo no mínimo 90
unidades. Atender a legislação vigente e pertinente ao
produto. Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve
estar impressa na embalagem do produto.Validade
mínima 12 (dez) meses a contar da data de entrega.

Fralda indicada para criança de no mínimo de 6kg e
máximo 10kg, formato anatômico, com barreiras
protetoras antivazamento, fechamento por meio de fitas
adesivas reposicionáveis, gel com altopoder de
absorção, atóxica, hipoalergênica.
Referência de qualidade: Huggies e Personal ou
semelhante

200,0000PAC00052544 36,590 7.318,00

00054

FRALDA DESCARTALVEL P Embalagem primária:
Embalgem de plástico original, contendo no mínimo 90
unidades.
Atender a legislação vigente e pertinente ao produto.
Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissional
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve
estar impressa na embalagem do produto.

Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de
entrega.

Fralda indicada para criança de no mínimo de 4,5kg e
máximo 7kg, formato anatômico, com barreiras
protetoras antivazamento, fechamento por meio de fitas
adesivas reposicionáveis, gel com alto poder de
absorção, atóxica, hipoalergênica.

Referência de qualidade: Huggies e Personal ou
semelhante

200,0000PAC00052543 36,590 7.318,00

00055

FRALDA DESCARTALVEL RN Embalagem primária:
Embalgem de plástico original, contendo no mínimo 90
unidades.
Atender a legislação vigente e pertinente ao produto.

100,0000PAC00052996 42,000 4.200,00
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Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve
estar impressa na embalagem do produto.

Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de
entrega.

Fralda indicada para criança recem nascido até 4,5kg,
formato anatômico, com barreiras protetoras
antivazamento, fechamento por meio de fitas adesivas
reposicionáveis, gel com alto poder de absorção,
atóxica, hipoalergênica.

Referência de qualidade: Huggies e Personal ou
semelhante

00056

FRALDA DESCARTALVEL XG Embalagem primária:
Embalgem de plástico original, contendo no mínimo 70
unidades. Atender a legislação vigente e pertinente ao
produto. Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve
estar impressa na embalagem do produto.Validade
mínima 12 (dez) meses a contar da data de entrega.

Fralda indicada para criança de no mínimo de 12kg e
máximo 15kg, formato anatômico, com barreiras
protetoras antivazamento, fechamento por meio de fitas
adesivas reposicionáveis, gel com altopoder de
absorção, atóxica, hipoalergênica.
Referência de qualidade: Huggies e Personalou
semelhante

50,0000PAC00052997 68,950 3.447,50

00057

LENÇO UMEDECIDO  Embalagem primária: Embalagem
plástica contendo no mínimo 50 unidades por pacote,
embalagem apropriada eoriginal, lacrada e intacta.
Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve
estar impressa na embalagem do produto.

Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de
entrega.

Para Higiene infantil, confeccionado em fibra sintética
resistente e flexível, medindo aproximadamente 17cm x
12cm (c x l),  composto de agua, lanolina,
cocamidopropil, propilenoglicol, metilparabeno, acido
cítrico e sem álcool.

Referência de qualidade: Personal, Huggies e Johnsons
ou semelhante

300,0000PAC00052548 9,250 2.775,00

00058

MAMADEIRA Embalagem primária: Embalado
individualmente, acondicionadas em embalagem plástica
transparente original, lacrada e intacta. Constando
identificação do fabricante, quantidade acondicionada,
dimensões, capacidade e demais informações exigidas
na legislação em vigor.

Mamadeira - Com gargalo ultra-higiênico sem bordas ou

50,0000UND00052549 15,000 750,00
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rebarbas cortantes, não retém resíduos alimentares.
bico universal colorido de silicone atóxico, antialérgico,
inodoro, insipido, transparente e fácil de limpar.
Embalagem contendo frasco, capuz, tampa e disco em
polipropileno e bico de silicone. Não mela, mesmo após
o uso continuo. Mamadeiras de acordo nbr 13.793,
testado e aprovado por laboratórios acreditados pelo
cgcre- inmetro.
embalado individualmente todas essas descrições
deverão estar gravado na embalagem.
Referência de Qualidade: Kuka, Avent ou semelhante

00059

PAPEL HIGIENICO Embalagem primária: Contendo 24
rolos, acondicionadas em embalagem plástica
transparente original da fabrica. Constando
identificação do fabricante, quantidade acondicionada,
dimensões individuais, capacidade total, bem como
demais informações exigidas na legislação em vigor.
Bem como as dimensões lineares individuais do papel
(Portaria 95/2001, doINMETRO).Deverá acompanhar o
produto, na ocasião da entrega, o laudo microbiológico
atualizado, com data dentro do corrente ano.

Papel higiênico, Rolo, folhas duplas, picotada,produzido
com 100% fibras virgem, não reciclado, na cor branca,
liso, ultra macio, medindo 40m x 10cm, de boa qualidade
e resistência à tração, devidamente acomodado em
pacotes individuais transparentes, Referência de
Qualidade: Marca Jofel, Personal, Dueto, Sulleg ou
semelhante.

500,0000PAC00052550 9,980 4.990,00

00060

SABONETE INFANTIL Embalagem primária: Caixa
original, contendo no mínimo 90g, embalagem
originallacrada e intacta. Atender a legislação vigente e
pertinente ao produto. Devendo constar na embalagem
nome do fabricante/laboratório, nome e registro do
profissinal responsável, lote, data de validade e
fabricação. deve estar impressa na embalagem do
produto.

Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de
entrega.

Sabonete infantil 90g - Não irrita os olhos, hipoalérgico
e Dermatologicamente testado. Livre de parabenos.

Referência de Qualidade: Granado, allergic center ou
semelhante

200,0000UND00052415 2,500 500,00

00061

SHAMPOO DE CABELO 500 ML Embalagem primária:
Frasco com 500ml, resistente e transparente com
tampa flip top.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, composições, data de fabricação e
validade.
Embalagem secundária: Caixa de papelão original com
no máximo 12 frascos de 500ml.

Validade de no mínimo de 10 meses a partir da entrega.

Shampoo, com ph balanceado, para todos os tipos de
cabelo (especificado na embalgem), fórmula sem sal e
ativos que atuam suavemente sobre os cabelos

200,0000FRA00052551 8,990 1.798,00
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proporcionando uma hidratação profunda.
Registro no Ministério da Saúde.

Referência de qualidade: Dove, Pantene,Elseve e
Palmolive ou semelhante

00062

SHAMPOO INFANTIL Embalagem primária: Frasco com
500ml, resistente e transparente flip top.
Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, composições, data de fabricação e
validade.
Embalagem secundária: Caixa de papelão original com
no máximo 12 frascos de 500ml.

Validade de no mínimo de 10 meses a partir da entrega.

Shampoo Infantil, tipo neutro, composto de
cocoamidopropilbateina glicerina, edta, agua
deionizada, para todos os tipos de cabelos, sem alcool
e de ph balanceado. dermatologicamente testado para
não irritar a pele, e qualquer sensação de ardor,
desconforto e irritação os olhos dos bebes. Registro no
Misnistério da Saúde.

Referência de qualidade: Johnsons, dove , granado ou
semelhante

200,0000FRA00052418 9,990 1.998,00

00063

PRESTOBARBA Embalagem primária: Embalado
individualmente, acondicionadas em embalagem plástica
transparente original, lacrada e intacta. Constando
identificação do fabricante, quantidade acondicionada,
dimensões, capacidade e demais informações exigidas
na legislação

Barbeador em plástico, descartável com fita
lubrificante, cabo emborrachado com textura
antideslizante, duas lâminas paralelas.Referência de
qualidade: Gillette, philips ou semelhante

100,0000UND00052552 3,990 399,00

00064

TALCO Embalagem primária: Frasco original, contendo
no mínimo 100g, embalagem originallacrada e intacta.
Atender a legislação vigente e pertinente ao produto.
Devendo constar na embalagem nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do profissinal
responsável, lote, data de validade e fabricação. deve
estar impressa na embalagem do produto.

Validade mínima 12 (dez) meses a contar da data de
entrega.

Talco antialérgico, descontaminado. Deixa a pele
suave, macia e perfumada, protegendo-a contra o atrito
e umidade que podem causar assaduras e irritações.
Não irrita a pele.

Referência de Qualidade: Granado, amilia ou
semelhante

50,0000FRA00052553 7,950 397,50

19.750,0000 176.604,70Total Geral:
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