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ANEXO III - DESCRITIVO DOS ITENS  

 

3.1 – LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL 

ITEM Nº 01 

Descrição detalhada do produto: 
ABSORVENTES HIGIÊNICOS, COM ABAS 

Cobertura seca 

Conteúdo líquido: 06 a 16 unidades 

Embalagem primária: 
Pacote plástico individuais; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 02 

Descrição detalhada do produto: 
ABSORVENTES HIGIÊNICOS, COM ABAS 

Cobertura suave 

Conteúdo líquido: 06 a 16 unidades 

Embalagem primária: 
Pacote plástico individuais; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 03 

Descrição detalhada do produto: ABSORVENTES HIGIÊNICOS, COM ABAS 
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NOTURNO 

Cobertura seca 

Conteúdo líquido: 06 a 16 unidades 

Embalagem primária: 
Pacote plástico individuais; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 04 

Descrição detalhada do produto: 

ABSORVENTES HIGIÊNICOS, COM ABAS 
NOTURNO 

Cobertura suave 

Conteúdo líquido: 06 a 16 unidades 

Embalagem primária: 
Pacote plástico individuais; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 05 

Descrição detalhada do produto: 

ÁGUA SANITÁRIA 

Componente ativo: hipoclorito de sódio ou de cálcio, 
com teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5% p/p (peso 
por peso), pH máximo 13,5. 

Conteúdo líquido: 1 L 
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Embalagem primária: 

Frasco plástico opaco na cor branca, com tampa 

rosca;  

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 06 

Descrição detalhada do produto: 

ÁGUA SANITÁRIA 

Componente ativo: hipoclorito de sódio ou de cálcio, 

com teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5% p/p (peso 

por peso), pH máximo 13,5. 

Conteúdo líquido: 1 L 

Embalagem primária: 

Frasco plástico opaco na cor verde, com tampa 

rosca; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 07 

Descrição detalhada do produto: 

ÁGUA SANITÁRIA 

Componente ativo: hipoclorito de sódio ou de cálcio, 

com teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5% p/p (peso 

por peso), pH máximo 13,5. 

Conteúdo líquido: 5 L 

Embalagem primária: 

Galão plástico opaco na cor branca, com tampa 

rosca;  

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
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sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 08 

Descrição detalhada do produto: 

ÁGUA SANITÁRIA 

Componente ativo: hipoclorito de sódio ou de cálcio, 

com teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5% p/p (peso 

por peso), pH máximo 13,5. 

Conteúdo líquido: 5 L 

Embalagem primária: 

Galão plástico opaco na cor verde, com tampa 

rosca;  

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 09 

Descrição detalhada do produto: 

AMACIANTE PARA ROUPAS 

Deverá apresentar no mínimo, 02 (duas) fragrâncias, 
sendo obrigatória a equivalente à cor azul. 

Conteúdo líquido: 1 L a 2 L 

Embalagem primária: 

Frasco plástico com tampa rosca; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 10 

Descrição detalhada do produto: 

AMACIANTE PARA ROUPAS 

Deverá apresentar no mínimo, 02 (duas) fragrâncias, 
sendo obrigatória a equivalente à cor azul. 

Conteúdo líquido: 3 L a 5 L 

Embalagem primária: Frasco plástico com tampa rosca; 
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Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 11 

Descrição detalhada do produto: 

AMACIANTE PARA ROUPAS CONCENTRADO 

Deverá apresentar no mínimo, 02 (duas) fragrâncias, 
sendo obrigatória a equivalente à cor azul. 

Conteúdo líquido: 0,5 L a 1 L 

Embalagem primária: 

Frasco plástico com tampa rosca; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 12 

Descrição detalhada do produto: 

ANTITRANSPIRANTE ROLL ON  

Deverá apresentar no mínimo, 03 (três) fragrâncias, 
equivalentes a um masculino e duas femininas. 

Conteúdo líquido: 30 ml a 60 ml 

Embalagem primária: 

Frasco plástico opaco com roll-on;  

Deverá constar a identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 13 

Descrição detalhada do produto: 
APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LÂMINAS E 
FITA LUBRIFICANTE 
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Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Cartonada, contendo envoltório plástico 

transparente e picote, com 02 (dois) aparelhos; 

Ambos os lados da embalagem deverão conter o 

código de barras do produto; 

Deverá constar a identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 14 

Descrição detalhada do produto: 
APARELHO DE BARBEAR COM TRÊS LÂMINAS E 
FITA LUBRIFICANTE 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Cartonada, contendo envoltório plástico 

transparente e picote, com 02 (dois) aparelhos; 

Ambos os lados da embalagem deverão conter o 

código de barras do produto; 

Deverá constar a identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 15 

Descrição detalhada do produto: 

APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LÂMINAS, 
COM FITA LUBRIFICANTE, CABO ERGONÔMICO 
COM MATERIAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA DE 
CABEÇA ARTICULADA (MÓVEL) 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Cartonada, contendo envoltório plástico 
transparente e picote, com 02 (dois) aparelhos; 
Ambos os lados da embalagem deverão conter o 
código de barras do produto; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 16 

Descrição detalhada do produto: 

APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LÂMINAS, 
COM FITA LUBRIFICANTE, CABO ERGONÔMICO 
COM MATERIAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA DE 
CABEÇA ARTICILADA (MÓVEL). 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 
Pacote plástico com 01 (um) aparelho;  
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 17 

Descrição detalhada do produto: 

APARELHO DE BARBEAR COM TRÊS LÂMINAS, 
COM FITA LUBRIFICANTE, CABO ERGONÔMICO 
COM MATERIAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA DE 
CABEÇA ARTICULADA (MÓVEL) 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Cartonada, contendo envoltório plástico 
transparente e picote, com 02 (dois) aparelhos; 
Ambos os lados da embalagem deverão conter o 
código de barras do produto; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 18 
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Descrição detalhada do produto: 

APARELHO DE BARBEAR COM TRÊS LÂMINAS, 
COM FITA LUBRIFICANTE, CABO ERGONÔMICO 
COM MATERIAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA DE 
CABEÇA ARTICILADA (MÓVEL). 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 
Pacote plástico com 01 (um) aparelho;  
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 19 

Descrição detalhada do produto: 

CERA LÍQUIDA PARA PISOS 

Deverá apresentar no mínimo de 02 (duas) cores, uma 
equivalente a incolor. 

Conteúdo líquido: 700 ml a 800 ml 

Embalagem primária: 

Plástico opaco com tampa plástica; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 20 

Descrição detalhada do produto: 
CONDICIONADOR PARA CABELOS 

Deverá apresentar no mínimo de 03 (três) variações. 

Conteúdo líquido: 100 ml a 299 ml 

Embalagem primária: 
Bisnaga plástica; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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ITEM Nº 21 

Descrição detalhada do produto: 
CONDICIONADOR PARA CABELOS 

Deverá apresentar no mínimo de 03 (três) variações. 

Conteúdo líquido: 300 ml a 400 ml 

Embalagem primária: 
Bisnaga plástica; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 22 

Descrição detalhada do produto: 
CONDICIONADOR PARA CABELOS 

Deverá apresentar no mínimo de 03 (três) variações. 

Conteúdo líquido: 100 ml a 400 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico opaco; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 23 

Descrição detalhada do produto: 
CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELOS 

Deverá apresentar no mínimo 03 (três) variações. 

Conteúdo líquido: 0,5 kg a 1 kg 

Embalagem primária: 
Pote plástico opaco, com tampa em rosca; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
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sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 24 

Descrição detalhada do produto: 
CREME DE PENTEAR CABELOS 

Deverá apresentar no mínimo 03 (três) variações. 

Conteúdo líquido: 0,5 kg a 1 kg 

Embalagem primária: 
Pote plástico opaco, com tampa em rosca; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 25 

Descrição detalhada do produto: 
CREME DE PENTEAR CABELOS 

Deverá apresentar no mínimo 03 (três) variações. 

Conteúdo líquido: 200 ml a 500 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico opaco, com tampa tipo push-pull; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 26 

Descrição detalhada do produto: CREME DENTAL COM FLÚOR 

Conteúdo líquido: 50 g a 100 g 

Embalagem primária: Bisnaga plástica laminada; 

Embalagem secundária: 

Cartucho de cartolina ou papelão; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 
Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
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Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 27 

Descrição detalhada do produto: CREME DENTAL COM FLÚOR 

Conteúdo líquido: 101 g a 200 g 

Embalagem primária: 
Bisnaga plástica laminada; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Cartucho de cartolina ou papelão; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 28 

Descrição detalhada do produto: 
DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 

Deverá apresentar no mínimo 02 (duas) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 500 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 29 

Descrição detalhada do produto: 
DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 

Deverá apresentar no mínimo 02 (duas) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 1 L a 2 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
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lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 30 

Descrição detalhada do produto: 
DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 

Deverá apresentar no mínimo 02 (duas) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 3 L a 5 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 31 

Descrição detalhada do produto: 

DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSOL – 
SEM ÁLCOOL, SEM PARABENOS 

Deverá apresentar no mínimo, 03 (três) fragrâncias, 

equivalentes a um masculino e duas femininas. 

Conteúdo líquido: 30 g a 100 g / 50 ml a 150 ml 

Embalagem primária: 

Frasco de metal com acionamento aerossol e 

tampa plástica; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 32 

Descrição detalhada do produto: 
ENXAGUANTE/ANTISSÉPTICO BUCAL (SEM 
ÁLCOOL) 

Conteúdo líquido: 200 ml a 500 ml 

Embalagem primária: Frasco plástico transparente com tampa rosca; 
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Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 33 

Descrição detalhada do produto: 

ESCOVA DENTAL ADULTO (MACIA) 

Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 
cm e 20 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Embalagens individuais em plástico e 
cartolina/papel cartão;  
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 34 

Descrição detalhada do produto: 

ESCOVA DENTAL ADULTO (MÉDIA)  

Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 
cm e 20 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Embalagens individuais em plástico e 
cartolina/papel cartão;  
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 35 
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Descrição detalhada do produto: 

ESCOVA DENTAL ADULTO E PROTETOR DE 
CERDAS COM OU SEM LIMPADOR DE LINGUA 
(MACIA) 

Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 
cm e 20 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Embalagens individuais em plástico e 
cartolina/papel cartão;  
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 36 

Descrição detalhada do produto: 

ESCOVA DENTAL ADULTO E PROTETOR DE 
CERDAS COM OU SEM LIMPADOR DE LINGUA 
(MÉDIA) 

Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 
cm e 20 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Embalagens individuais em plástico e 
cartolina/papel cartão;  
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 37 

Descrição detalhada do produto: 

ESCOVA DENTAL INFANTIL (MACIA) 

Cerdas de nylon, cabo com comprimento entre 14 e 16 
cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 
Embalagens individuais em plástico e 
cartolina/papel cartão;  
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Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 38 

Descrição detalhada do produto: 

ESCOVA DENTAL INFANTIL E PROTETOR DE 
CERDAS COM OU SEM LIMPADOR DE LINGUA 
(MACIA) 

Cerdas de nylon, cabo com comprimento entre 14 e 16 
cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Embalagens individuais em plástico e 
cartolina/papel cartão;  
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 39 

Descrição detalhada do produto: ESPONJA DE LÃ DE AÇO 

Conteúdo líquido: 40 g a 60 g (06 a 08 unidades) 

Embalagem primária: 
Pacote plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 40 

Descrição detalhada do produto: 
ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇAS  

Dimensões mínimas de 110 mm x 70 mm a 75 mm x 
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20 mm a 25 mm.  

Conteúdo líquido: 01 unidade 

Embalagem primária: 
Plástico transparente e atóxico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados e confeccionados em material 
resistente ou caixas de papelão ondulado 
padronizadas e lacradas, confeccionadas em 
material resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 41 

Descrição detalhada do produto: 

ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇAS  

Dimensões mínimas de 110 mm x 70 mm a 75 mm x 
20 mm a 25 mm, na cor verde. 

Conteúdo líquido: 03 a 04 unidades 

Embalagem primária: 
Plástico transparente e atóxico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados e confeccionados em material 

resistente ou caixas de papelão ondulado 

padronizadas e lacradas, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 42 

Descrição detalhada do produto: FIO DENTAL (COM CERA), COM OU SEM AROMA 

Conteúdo líquido: 50 m a 100 m 

Embalagem primária: 
Estojo plástico, com cortador; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Blister/ cartela/ pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Na embalagem terciária deverá constar identificação 
do lote, validade e sabor/fragrância do produto 
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(quando necessário). 

 

ITEM Nº 43 

Descrição detalhada do produto: 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL 

Características: 

Formato anatômico; 

Com fita ajustável (estilo velcro); 

Com, no mínimo, 02 (dois) elásticos nas pernas; 

Com barreiras laterais elásticas anti vazamento do 
tamanho da fralda (ponta a ponta); 

Com camada externa com toque tipo tecido; 

Com camada interna com toque tipo tecido; 

Bordas unidas (camadas interna e externa 
perfeitamente sobrepostas); 

Livre de empelotamentos em suas camadas ou 
quaisquer outros defeitos. 

Conteúdo líquido: Tamanho P (16 a 36 unidades por pacote) 

Embalagem primária: 
Pacote plástico, com picote para abertura; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos plásticos padronizados, confeccionados em 

material resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 44 

Descrição detalhada do produto: 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL 

Características: 

Formato anatômico; 

Com fita ajustável (estilo velcro); 

Com, no mínimo, 02 (dois) elásticos nas pernas; 

Com barreiras laterais elásticas anti vazamento do 
tamanho da fralda (ponta a ponta); 

Com camada externa com toque tipo tecido; 

Com camada interna com toque tipo tecido; 

Bordas unidas (camadas interna e externa 
perfeitamente sobrepostas); 

Livre de empelotamentos em suas camadas ou 
quaisquer outros defeitos. 
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Conteúdo líquido: Tamanho M (16 a 36 unidades por pacote) 

Embalagem primária: 

Pacote plástico, com picote para abertura; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos plásticos padronizados, confeccionados em 

material resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 45 

Descrição detalhada do produto: 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL 

Características: 

Formato anatômico; 

Com fita ajustável (estilo velcro); 

Com, no mínimo, 02 (dois) elásticos nas pernas; 

Com barreiras laterais elásticas anti vazamento do 
tamanho da fralda (ponta a ponta); 

Com camada externa com toque tipo tecido; 

Com camada interna com toque tipo tecido; 

Bordas unidas (camadas interna e externa 
perfeitamente sobrepostas); 

Livre de empelotamentos em suas camadas ou 

quaisquer outros defeitos. 

Conteúdo líquido: Tamanho G (16 a 36 unidades por pacote) 

Embalagem primária: 

Pacote plástico, com picote para abertura; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos plásticos padronizados, confeccionados em 

material resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 46 

Descrição detalhada do produto: 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL 

Características: 

Formato anatômico; 

Com fita ajustável (estilo velcro); 

Com, no mínimo, 02 (dois) elásticos nas pernas; 
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Com barreiras laterais elásticas anti vazamento do 
tamanho da fralda (ponta a ponta); 

Com camada externa com toque tipo tecido; 

Com camada interna com toque tipo tecido; 

Bordas unidas (camadas interna e externa 
perfeitamente sobrepostas); 

Livre de empelotamentos em suas camadas ou 

quaisquer outros defeitos. 

Conteúdo líquido: Tamanho XG (10 a 36 unidades por pacote) 

Embalagem primária: 

Pacote plástico, com picote para abertura; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos plásticos padronizados, confeccionados em 

material resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 47 

Descrição detalhada do produto: 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL 

Características: 

Formato anatômico; 

Com fita ajustável (estilo velcro); 

Com, no mínimo, 02 (dois) elásticos nas pernas; 

Com barreiras laterais elásticas anti vazamento do 
tamanho da fralda (ponta a ponta); 

Com camada externa com toque tipo tecido; 

Com camada interna com toque tipo tecido; 

Bordas unidas (camadas interna e externa 
perfeitamente sobrepostas); 

Livre de empelotamentos em suas camadas ou 

quaisquer outros defeitos. 

Conteúdo líquido: Tamanho SXG/XXG (10 a 36 unidades por pacote) 

Embalagem primária: 

Pacote plástico, com picote para abertura; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos plásticos padronizados, confeccionados em 

material resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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ITEM Nº 48 

Descrição detalhada do produto: 

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO  

Características: 

Formato anatômico; 

Com fita ajustável (estilo velcro); 

Com, no mínimo, 02 (dois) elásticos nas pernas; 

Com barreiras laterais elásticas anti vazamento do 
tamanho da fralda (ponta a ponta); 

Com camada externa com toque tipo tecido; 

Com camada interna com toque tipo tecido; 

Bordas unidas (camadas interna e externa 
perfeitamente sobrepostas); 

Livre de empelotamentos em suas camadas ou 

quaisquer outros defeitos. 

Conteúdo líquido: Tamanho P (8 a 12 unidades por pacote) 

Embalagem primária: 

Pacote plástico, com picote para abertura; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos plásticos padronizados, confeccionados em 

material resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 49 

Descrição detalhada do produto: 

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO  

Características: 

Formato anatômico; 

Com fita ajustável (estilo velcro); 

Com, no mínimo, 02 (dois) elásticos nas pernas; 

Com barreiras laterais elásticas anti vazamento do 
tamanho da fralda (ponta a ponta); 

Com camada externa com toque tipo tecido; 

Com camada interna com toque tipo tecido; 

Bordas unidas (camadas interna e externa 
perfeitamente sobrepostas); 

Livre de empelotamentos em suas camadas ou 
quaisquer outros defeitos. 
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Conteúdo líquido: Tamanho M (8 a 10 unidades por pacote) 

Embalagem primária: 

Pacote plástico, com picote para abertura; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos plásticos padronizados, confeccionados em 

material resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 50 

Descrição detalhada do produto: 

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO  

Características: 

Formato anatômico; 

Com fita ajustável (estilo velcro); 

Com, no mínimo, 02 (dois) elásticos nas pernas; 

Com barreiras laterais elásticas anti vazamento do 
tamanho da fralda (ponta a ponta); 

Com camada externa com toque tipo tecido; 

Com camada interna com toque tipo tecido; 

Bordas unidas (camadas interna e externa 
perfeitamente sobrepostas); 

Livre de empelotamentos em suas camadas ou 

quaisquer outros defeitos. 

Conteúdo líquido: Tamanho G (8 a 10 unidades por pacote) 

Embalagem primária: 

Pacote plástico, com picote para abertura; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos plásticos padronizados, confeccionados em 

material resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 51 

Descrição detalhada do produto: 

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO  

Características: 

Formato anatômico; 

Com fita ajustável (estilo velcro); 

Com, no mínimo, 02 (dois) elásticos nas pernas; 
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Com barreiras laterais elásticas anti vazamento do 
tamanho da fralda (ponta a ponta); 

Com camada externa com toque tipo tecido; 

Com camada interna com toque tipo tecido; 

Bordas unidas (camadas interna e externa 
perfeitamente sobrepostas); 

Livre de empelotamentos em suas camadas ou 

quaisquer outros defeitos. 

Conteúdo líquido: Tamanho XG (7 a 10 unidades por pacote) 

Embalagem primária: 

Pacote plástico, com picote para abertura; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos plásticos padronizados, confeccionados em 

material resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 52 

Descrição detalhada do produto: GEL DENTAL COM FLÚOR 

Conteúdo líquido: 50 g a 100 g 

Embalagem primária: Bisnaga plástica laminada; 

Embalagem secundária: 

Cartucho de cartolina ou papelão; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 53 

Descrição detalhada do produto: GEL DENTAL COM FLÚOR 

Conteúdo líquido: 101 g a 200 g 

Embalagem primária: 
Bisnaga plástica laminada; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Cartucho de cartolina ou papelão; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 54 

Descrição detalhada do produto: HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO 

Conteúdo líquido: 50 a 200 unidades 

Embalagem primária: 

Embalagem em papel cartão com janela em 

acetato;  

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 55 

Descrição detalhada do produto: 

KIT DENTAL – 02 ESCOVAS DENTAL ADULTO 

(MACIA)  

Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 

cm e 20 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 
Blister/ cartela com 02 unidades; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão padronizadas e lacradas, 
confeccionadas em material resistente e de boa 
qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 56 

Descrição detalhada do produto: 

KIT DENTAL – 02 ESCOVAS DENTAL ADULTO 

(MÉDIA)  

Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 

cm e 20 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 
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Embalagem primária: 
Blister/ cartela com 02 unidades; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão padronizadas e lacradas, 
confeccionadas em material resistente e de boa 
qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 57 

Descrição detalhada do produto: 

KIT DENTAL – 03 ESCOVAS DENTAL ADULTO 

(MACIA) 

Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 
cm e 20 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Blister/ cartela com 03 unidades; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão padronizadas e lacradas, 
confeccionadas em material resistente e de boa 
qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 58 

Descrição detalhada do produto: 

KIT DENTAL – 03 ESCOVAS DENTAL ADULTO 

(MÉDIA) 

Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 
cm e 20 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Blister/ cartela com 03 unidades; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão padronizadas e lacradas, 
confeccionadas em material resistente e de boa 
qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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ITEM Nº 59 

Descrição detalhada do produto: 

KIT DENTAL – 02 ESCOVAS DENTAL INFANTIL 

(MACIA) 

Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 14 
cm e 16 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 
Blister/ cartela com 02 unidades; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão padronizadas e lacradas, 
confeccionadas em material resistente e de boa 
qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 60 

Descrição detalhada do produto: 

KIT DENTAL – 03 ESCOVAS DENTAL INFANTIL 

(MACIA) 

Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 14 
cm e 16 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Blister/ cartela com 03 unidades; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão padronizadas e lacradas, 
confeccionadas em material resistente e de boa 
qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 61 

Descrição detalhada do produto: 

KIT ESCOVA DENTAL ADULTO (MACIA) + FIO 

DENTAL 

Escova dental adulto com cerdas de nylon e 

comprimento total do cabo entre 17 e 20 cm; fio 

dental (com cera) com aroma de menta, embalado 

em estojo plástico, com cortador, com 25 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: Blister/ cartela; 
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Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 62 

Descrição detalhada do produto: 

KIT ESCOVA DENTAL ADULTO (MÉDIA) + FIO 

DENTAL 

Escova dental adulto com cerdas de nylon e 

comprimento total do cabo entre 17 e 20 cm; fio 

dental (com cera) com aroma de menta, embalado 

em estojo plástico, com cortador, com 25 cm. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 
Blister/ cartela; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 63 

Descrição detalhada do produto: KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR 

Conteúdo líquido: 
Shampoo entre 300 ml a 400 ml 

Condicionador entre 170 ml a 400 ml 

Embalagem primária: 

Bisnaga plástica; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixa em papel cartão; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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ITEM Nº 64 

Descrição detalhada do produto: KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR 

Conteúdo líquido: 
Shampoo entre 200 ml a 400 ml 

Condicionador entre 200 ml a 400 ml 

Embalagem primária: 

Bisnaga plástica; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixa em papel cartão; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 65 

Descrição detalhada do produto: KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR 

Conteúdo líquido: 
Shampoo entre 300 ml a 400 ml 

Condicionador entre 170 ml a 400 ml 

Embalagem primária: 

Frasco plástico opaco; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixa em papel cartão; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 66 

Descrição detalhada do produto: KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR 

Conteúdo líquido: 
Shampoo entre 200 ml a 400 ml 

Condicionador entre 200 ml a 400 ml 
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Embalagem primária: 

Frasco plástico opaco; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixa em papel cartão; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 67 

Descrição detalhada do produto: 

LAVA LOUÇAS LÍQUIDO/DETERGENTE LÍQUIDO 

PARA LOUÇAS 

Deverá apresentar no mínimo 03 (três) fragrâncias, 

sendo obrigatório neutro. 

Conteúdo líquido: 500 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 68 

Descrição detalhada do produto: 

LAVA LOUÇAS LÍQUIDO/DETERGENTE LÍQUIDO 

PARA LOUÇAS 

Deverá apresentar no mínimo 03 (três) fragrâncias, 

sendo obrigatório neutro. 

Conteúdo líquido: 3 L a 5 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
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sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 69 

Descrição detalhada do produto: 

LAVA LOUÇAS GEL CONCENTRADO 

/DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS 

Deverá apresentar no mínimo 02 (duas) fragrâncias, 

sendo obrigatório neutro. 

Conteúdo líquido: 400 g a 500 g 

Embalagem primária: 
Frasco plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e lacradas, 

confeccionadas em material resistente e de boa 

qualidade; Deverá constar identificação do lote, 

validade e sabor/fragrância do produto (quando 

necessário). 

 

ITEM Nº 70 

Descrição detalhada do produto: LAVA ROUPAS EM PÓ 

Conteúdo líquido: 0,8 kg a 1 kg 

Embalagem primária: 
Caixa papel cartão; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados ou caixas de papelão ondulado 

padronizadas e lacradas, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 71 

Descrição detalhada do produto: LAVA ROUPAS EM PÓ 

Conteúdo líquido: 0,8 kg a 1 kg 

Embalagem primária: 
Sachê plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados ou caixas de papelão ondulado 

padronizadas e lacradas, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 
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Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 72 

Descrição detalhada do produto: LAVA ROUPAS EM PÓ 

Conteúdo líquido: 1,5 kg a 2 kg 

Embalagem primária: 

Caixa papel cartão; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados ou caixas de papelão ondulado 

padronizadas e lacradas, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 73 

Descrição detalhada do produto: LAVA ROUPAS EM PÓ 

Conteúdo líquido: 1,5 kg a 2 kg 

Embalagem primária: 
Sachê plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados ou caixas de papelão ondulado 

padronizadas e lacradas, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 74 

Descrição detalhada do produto: LAVA ROUPAS EM PÓ SANITIZANTE 

Conteúdo líquido: 1,5 kg a 2 kg 

Embalagem primária: 
Caixa papel cartão; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados ou caixas de papelão ondulado 

padronizadas e lacradas, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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ITEM Nº 75 

Descrição detalhada do produto: LAVA ROUPAS LÍQUIDO 

Conteúdo líquido: 1 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico com tampa rosca dosadora; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão padronizadas e lacradas, 

confeccionadas em material resistente e de boa 

qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 76 

Descrição detalhada do produto: LAVA ROUPAS LÍQUIDO HIPOALERGENICO 

Conteúdo líquido: 0,8 L a 1,2 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico com tampa rosca dosadora; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão padronizadas e lacradas, 

confeccionadas em material resistente e de boa 

qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 77 

Descrição detalhada do produto: LAVA ROUPAS LÍQUIDO HIPOALERGENICO 

Conteúdo líquido: 1,3 L a 3 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico com tampa rosca dosadora; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão padronizadas e lacradas, 

confeccionadas em material resistente e de boa 

qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 78 
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Descrição detalhada do produto: 
LAVA ROUPAS LÍQUIDO 

Fragrância: Coco. 

Conteúdo líquido: 0,5 L a 1 L 

Embalagem primária: 

Frasco plástico com tampa rosca dosadora; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão padronizadas e lacradas, 

confeccionadas em material resistente e de boa 

qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 79 

Descrição detalhada do produto: LAVA ROUPAS LÍQUIDO 

Conteúdo líquido: 3 L a 5 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico com tampa rosca dosadora; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão padronizadas e lacradas, 

confeccionadas em material resistente e de boa 

qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 80 

Descrição detalhada do produto: LIMPA VIDROS 

Conteúdo líquido: 500 ml 

Embalagem primária: 

Frasco plástico, com acionamento do conteúdo 

com gatilho e jato em spray; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 81 
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Descrição detalhada do produto: LIMPA VIDROS 

Conteúdo líquido: 300 ml a 700 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico tipo squeeze, com tampa flip-top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 82 

Descrição detalhada do produto: LIMPADOR DE BANHEIRO COM CLORO ATIVO 

Conteúdo líquido: 300 ml a 700 ml 

Embalagem primária: 

Frasco plástico, com acionamento do conteúdo 
com gatilho e jato em spray; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 83 

Descrição detalhada do produto: LIMPADOR DE BANHEIRO COM CLORO ATIVO 

Conteúdo líquido: 300 ml a 700 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico tipo squeeze, com tampa flip top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 84 

Descrição detalhada do produto: 
LIMPADOR DE COZINHA DESENGORDURANTE, 
PERFUMADO 
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Conteúdo líquido: 300 ml a 700 ml 

Embalagem primária: 

Frasco plástico, com acionamento do conteúdo 
com gatilho e jato em spray; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 85 

Descrição detalhada do produto: 
LIMPADOR DE COZINHA DESENGORDURANTE, 
PERFUMADO 

Conteúdo líquido: 300 ml a 700 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico tipo squeeze, com tampa flip-top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 86 

Descrição detalhada do produto: 
LIMPADOR DILUÍVEL PARA USO GERAL 

Deverá apresentar no mínimo 02 (duas) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 0,5 L a 1 L 

Embalagem primária: 

Frasco plástico com tampa em rosca; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 87 

Descrição detalhada do produto: LIMPADOR MULTIUSO (PARA LIMPEZA EM 
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GERAL) 

Conteúdo líquido: 300 ml a 700 ml 

Embalagem primária: 

Frasco plástico, com acionamento do conteúdo 
com gatilho e jato em spray; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 88 

Descrição detalhada do produto: 
LIMPADOR MULTIUSO (PARA LIMPEZA EM 
GERAL) 

Conteúdo líquido: 300 ml a 700 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico tipo squeeze, com tampa flip top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 89 

Descrição detalhada do produto: 
LIMPADOR PARA PISOS NAS VARIAÇÕES: PISO: 
MADEIRA, LAMINADO E PORCELANATO) 

Conteúdo líquido: 0,5 L a 1 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 90 

Descrição detalhada do produto: LIMPADOR PARA PISOS (USO DIRETO) 
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Deverá apresentar no mínimo 02 (duas) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 0,5 L a 1 L 

Embalagem primária: 

Frasco plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 91 

Descrição detalhada do produto: 
LIMPADOR PERFUMADO 

Deverá apresentar no mínimo 02 (duas) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 300 ml a 700 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico com tampa em rosca; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 92 

Descrição detalhada do produto: 
LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL 

Deverá apresentar no mínimo 02 (duas) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 0,5 L a 1 L 

Embalagem primária: 

Frasco plástico, com acionamento do conteúdo 

com gatilho e jato em spray; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 93 
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Descrição detalhada do produto: 
LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL 

Deverá apresentar no mínimo 02 (duas) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 0,5 L a 1 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico tipo squeeze, com tampa flip-top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 94 

Descrição detalhada do produto: LIMPADOR DILUÍVEL PARA LIMPEZA PESADA 

Conteúdo líquido: 0,5 L a 1 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico com tampa em rosca; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 95 

Descrição detalhada do produto: LIMPADOR SANITÁRIO DESINFETANTE 

Conteúdo líquido: 500 ml a 700 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico opaco com tampa em rosca; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 96 

Descrição detalhada do produto: 
LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS 

Ingrediente Ativo: N, N-Dietil-Meta-Toluamida e N, 
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N-Dietil-3-Metilbenzamida (DEET), em concentração 

não superior a 10% 

Conteúdo líquido: 100 ml a 200 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico opaco; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 97 

Descrição detalhada do produto: 

MULTI INSETICIDA, TIPO AEROSSOL, EFICAZ 

CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS (INCLUSIVE DA 

DENGUE), BARATAS E FORMIGAS, NO RÓTULO 

DEVE CONSTAR SELO INDICANDO QUE NÃO 

CONTÉM CFC; COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, 

E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Conteúdo líquido: 270 ml a 380 ml 

Embalagem primária: 

Lata com jato spray; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 98 

Descrição detalhada do produto: MULTIUSO COM CLORO ATIVO 

Conteúdo líquido: 300 ml a 700 ml 

Embalagem primária: 

Frasco plástico, com acionamento do conteúdo 
com gatilho e jato em spray; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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ITEM Nº 99 

Descrição detalhada do produto: MULTIUSO COM CLORO ATIVO 

Conteúdo líquido: 300 ml a 700 ml 

Embalagem primária: 

Frasco plástico tipo squeeze, com tampa flip-top; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 100 

Descrição detalhada do produto: 
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, COLORAÇÃO 
BRANCA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, 100% 
CELULOSE. 

Conteúdo líquido: 
04 rolos de 20 m a 30 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes. 

Embalagem primária: 

Pacote plástico contendo 04 rolos de 30 m x 10 

cm cada, com espessura e largura uniformes; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 101 

Descrição detalhada do produto: 
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, COLORAÇÃO 
BRANCA, FOLHA DUPLA, PICOTADO 100% 
CELULOSE. 

Conteúdo líquido: 
12 rolos de 20 m a 30 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes. 

Embalagem primária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 
Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 
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Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 102 

Descrição detalhada do produto: 
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, COLORAÇÃO 
BRANCA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, 100% 
CELULOSE. 

Conteúdo líquido: 
12 rolos de 40 m a 60 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes. 

Embalagem primária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 103 

Descrição detalhada do produto: 
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, COLORAÇÃO 
BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, 100% 
CELULOSE. 

Conteúdo líquido: 
08 rolos de 40 m a 60 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes. 

Embalagem primária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 104 

Descrição detalhada do produto: 
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, COLORAÇÃO 
BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, 100 % 
CELULOSE. 

Conteúdo líquido: 
12 rolos de 40 m a 60 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes. 

Embalagem primária: Pacote plástico; 
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Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 105 

Descrição detalhada do produto: 
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, COLORAÇÃO 
BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, 100% 
CELULOSE 

Conteúdo líquido: 
16 rolos de 40 m a 60 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes 

Embalagem primária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 106 

Descrição detalhada do produto: 

PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS 
VIRGENS, FOLHA DUPLA, PICOTADO E GOFRADO 
com as seguintes características: Classe 01, 
neutro; na cor branca; alvura ISO maior que 
80% conforme norma ABNT NBR 15464-2 
ABNT NBR e 15134. 

Conteúdo líquido: 
04 rolos de 20 m a 30 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes. 

Embalagem primária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 107 
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Descrição detalhada do produto: 

PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS 
VIRGENS, FOLHA DUPLA, PICOTADO E GOFRADO 

com as seguintes características: Classe 01, 
neutro; na cor branca; alvura ISO maior que 
80% conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 
ABNT NBR 15134. 

Conteúdo líquido: 
08 rolos de 20 m a 30 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes 

Embalagem primária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 108 

Descrição detalhada do produto: 

PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS 
VIRGENS, FOLHA DUPLA, PICOTADO E GOFRADO 

com as seguintes características: Classe 01, 
neutro; na cor branca; alvura ISO maior que 
80% conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 
ABNT NBR 15134. 

Conteúdo líquido: 
12 rolos de 20 m a 30 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes 

Embalagem primária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 109 

Descrição detalhada do produto: 

PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS 
VIRGENS, FOLHA DUPLA, PICOTADO E GOFRADO 

com as seguintes características: Classe 01, 
neutro; na cor branca; alvura ISO maior que 
80% conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 
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ABNT NBR 15134. 

Conteúdo líquido: 
04 rolos de 40 m a 60 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes 

Embalagem primária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 110 

Descrição detalhada do produto: 

PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS 
VIRGENS, FOLHA DUPLA, PICOTADO E GOFRADO 

com as seguintes características: Classe 01, 
neutro; na cor branca; alvura ISO maior que 
80% conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 
ABNT NBR 15134. 

Conteúdo líquido: 
08 rolos de 40 m a 60 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes 

Embalagem primária: 

Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 111 

Descrição detalhada do produto: 

PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS 
VIRGENS, FOLHA DUPLA, PICOTADO E GOFRADO 

com as seguintes características: Classe 01, 
neutro; na cor branca; alvura ISO maior que 
80% conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 
ABNT NBR 15134. 

Conteúdo líquido: 
12 rolos de 40 m a 60 m x 10 cm cada, com 
espessura e largura uniformes 

Embalagem primária: 
Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
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sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 112 

Descrição detalhada do produto: 

PROTETOR SOLAR PARA ROSTO E CORPO, 

INDISCADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, 

RESISTENTE A ÁGUA E SUOR – PROTEÇÃO 

UVA E UVB – FPS 30 

Conteúdo líquido: 100 ml a 200 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico opaco, com tampa flip-top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 113 

Descrição detalhada do produto: 

PROTETOR SOLAR PARA ROSTO E CORPO, 

INDISCADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, 

RESISTENTE A ÁGUA E SUOR – PROTEÇÃO 

UVA E UVB – FPS 50 

Conteúdo líquido: 100 ml a 200 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico opaco, com tampa flip-top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 114 

Descrição detalhada do produto: 

PROTETOR SOLAR PARA ROSTO E CORPO, 

INDISCADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, 

RESISTENTE A ÁGUA E SUOR – PROTEÇÃO 
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UVA E UVB – FPS 30 

Conteúdo líquido: 100 ml a 200 ml 

Embalagem primária: 
Bisnaga plástica, com tampa flip-top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 115 

Descrição detalhada do produto: 

PROTETOR SOLAR PARA ROSTO E CORPO, 

INDISCADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, 

RESISTENTE A ÁGUA E SUOR – PROTEÇÃO 

UVA E UVB – FPS 50 

Conteúdo líquido: 100 ml a 200 ml 

Embalagem primária: 
Bisnaga plástica opaco, com tampa flip-top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 116 

Descrição detalhada do produto: SABÃO DE COCO EM BARRA 

Conteúdo líquido: 
0,5 Kg (05 unidades de 100 g) a 1 Kg (05 unidades de 
200 g cada) 

Embalagem primária: 
Plástico transparente; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 117 
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Descrição detalhada do produto: 
SABÃO GLICERINADO EM BARRA, NEUTRO (COM 
OU SEM FRAGRÂNCIA) 

Conteúdo líquido: 
180 g a 400 g (01 ou 02 unidades de 180 g a 200 g 
cada) 

Embalagem primária: 
Plástico transparente; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 118 

Descrição detalhada do produto: 
SABÃO GLICERINADO EM BARRA, NEUTRO 

(SEM FRAGRÂNCIA) 

Conteúdo líquido: 540 g a 600 g (03 unidades de 180 g a 200 g cada) 

Embalagem primária: 
Plástico transparente; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 119 

Descrição detalhada do produto: 
SABÃO GLICERINADO EM BARRA, NEUTRO (SEM 
FRAGRÂNCIA) 

Conteúdo líquido: 0,8 Kg a 1 Kg (05 unidades de 160 g a 200 g cada) 

Embalagem primária: 
Plástico transparente; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 120 
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Descrição detalhada do produto: 
SABONETE EM BARRA 

Deverá apresentar no mínimo 03 (três) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 70 g a 90 g 

Embalagem primária: 
Plástico ou papel laminado; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 121 

Descrição detalhada do produto: 
SABONETE EM BARRA 

Deverá apresentar no mínimo 03 (três) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 180 g 

Embalagem primária: 

Laminado plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 122 

Descrição detalhada do produto: 
SABONETE EM BARRA 

Deverá apresentar no mínimo 03 (três) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 70 g a 90 g 

Embalagem primária: 

Tecido não tecido com caixa cartolina; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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ITEM Nº 123 

Descrição detalhada do produto: 
SABONETE HIDRATANTE EM BARRA 

Deverá apresentar no mínimo 03 (três) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 70 g a 90 g 

Embalagem primária: 

Plástico ou papel laminado; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e lacradas, 

confeccionadas em material resistente e de boa 

qualidade; 

Deverá constar a identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 124 

Descrição detalhada do produto: 
SABONETE HIDRATANTE EM BARRA 

Deverá apresentar no mínimo 03 (três) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 180 g 

Embalagem primária: 
Laminado plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e lacradas, 

confeccionadas em material resistente e de boa 

qualidade; 

Deverá constar a identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 125 

Descrição detalhada do produto: 
KIT DE SABONETE HIDRATANTE EM BARRA 

Deverá apresentar no mínimo 03 (três) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 140 g a 540 g (embalagem de 2 a 6 unidades)  

Embalagem primária: 
Laminado plástico, Plástico ou papel laminado; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixa de cartolina ou papelão / Pacote plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 
Caixas de papelão ondulado padronizadas e lacradas, 

confeccionadas em material resistente e de boa 



                                                                                                                           

 

 
 

 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022  

 

49 

 

qualidade; 

Deverá constar a identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 126 

Descrição detalhada do produto: SABONETE LÍQUIDO 

Conteúdo líquido: 250 ml a 300 ml 

Embalagem primária: 

Bisnaga plástica ou frasco plástico com tampa 
flip-top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade;  

Deverá constar a identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 127 

Descrição detalhada do produto: SABONETE LÍQUIDO 

Conteúdo líquido: 250 ml a 300 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico com válvula dosadora; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade;  

Deverá constar a identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 128 

Descrição detalhada do produto: SABONETE LÍQUIDO 

Conteúdo líquido: 0,5 L a 1 L 

Embalagem primária: 

Bisnaga plástica ou frasco plástico com tampa 
flip-top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 
Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
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boa qualidade;  

Deverá constar a identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 129 

Descrição detalhada do produto: SABONETE LÍQUIDO 

Conteúdo líquido: 0,5 L a 1 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico com válvula dosadora; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade;  

Deverá constar a identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 130 

Descrição detalhada do produto: SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERIANO 

Conteúdo líquido: 150 ml a 200 ml 

Embalagem primária: 
Bisnaga plástica com tampa flip-top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade;  

Deverá constar a identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 131 

Descrição detalhada do produto: 
SAPONÁCEO CREMOSO 

Deverá apresentar, no mínimo 02 (duas) fragrâncias. 

Conteúdo líquido: 200 ml a 500 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico opaco; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 
Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
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Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 132 

Descrição detalhada do produto: 
SHAMPOO PARA CABELOS  

Apresentar no mínimo de 03 (três) variações. 

Conteúdo líquido: 240 ml a 350 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico opaco; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

  

ITEM Nº 133 

Descrição detalhada do produto: 
SHAMPOO PARA CABELOS  

Apresentar no mínimo de 03 (três) variações. 

Conteúdo líquido: 500 ml a 1 L 

Embalagem primária: 
Frasco plástico opaco; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 134 

Descrição detalhada do produto: 
SHAMPOO PARA CABELOS  

Apresentar no mínimo de 03 (três) variações. 

Conteúdo líquido: 170 ml a 250 ml 

Embalagem primária: 

Bisnaga plástica; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 
Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
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Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 135 

Descrição detalhada do produto: 
SHAMPOO PARA CABELOS  

Apresentar no mínimo de 03 (três) variações. 

Conteúdo líquido: 300 ml a 400 ml 

Embalagem primária: 
Bisnaga plástica; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 136 

Descrição detalhada do produto: SHAMPOO CONDICIONADOR – TIPO 2 EM 1 

Conteúdo líquido: 240 ml a 350 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico opaco; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

  

ITEM Nº 137 

Descrição detalhada do produto: SHAMPOO ANTICASPA 

Conteúdo líquido: 200 ml a 400 ml 

Embalagem primária: 
Frasco plástico opaco; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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ITEM Nº 138 

Descrição detalhada do produto: 
TIRA MANCHAS EM GEL – AUXILIAR DE LAVAGEM 
– SEM CLORO 

Conteúdo líquido: 400 ml a 500 ml 

Embalagem primária: 

Sachê laminado plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados ou caixas de papelão ondulado 

padronizadas e lacradas, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 139 

Descrição detalhada do produto: 
TIRA MANCHAS EM PÓ – AUXILIAR DE LAVAGEM 
– SEM CLORO 

Conteúdo líquido: 300 g a 500 g 

Embalagem primária: 

Sachê laminado plástico; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados ou caixas de papelão ondulado 

padronizadas e lacradas, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 140 

Descrição detalhada do produto: 
TIRA MANCHAS EM PÓ – AUXILIAR DE LAVAGEM 
– SEM CLORO 

Conteúdo líquido: 300 g a 500 g 

Embalagem primária: 

Pote plástico com tampa em rosca; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados ou caixas de papelão ondulado 

padronizadas e lacradas, confeccionadas em material 

resistente e de boa qualidade; 
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Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 141 

Descrição detalhada do produto: TOALHAS UMEDECIDAS PARA BEBÊS 

Conteúdo líquido: 50 a 100 unidades (mínimo de 14 cm x 14 cm) 

Embalagem primária: 
Pacote plástico; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 142 

Descrição detalhada do produto: TOALHAS UMEDECIDAS PARA BEBÊS 

Conteúdo líquido: 50 a 100 unidades (mínimo de 14 cm x 14 cm) 

Embalagem primária: 
Pacote plástico com tampa flip top; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

 

 

3.2 - UTILIDADES 

ITEM Nº 01 

Descrição detalhada do produto: 

ESCOVA PARA ROUPAS/MULTIUSO, COM 
CERDAS DURAS/RESISTENTES, 
CONFECCIONADAS EM MATERIAL SINTÉTICO  

Base arredondada/ovalada em plástico com textura 
antiderrapante, pega anatômica que possibilite o uso 
por destros e canhotos. 

Conteúdo líquido: Medidas entre 11,5 cm a 15 cm x 6 cm a 7 cm x 4,5 
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cm a 6 cm 

Embalagem primária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e 
de boa qualidade; 
O produto deverá conter envoltório plástico ou 
etiqueta individual, onde constem, no mínimo, dados 
sobre código de barras, marca, denominação de 
venda, fabricante, composição e validade. 

 

ITEM Nº 02 

Descrição detalhada do produto: 
ESFREGÃO COM ABRASIVO, CEPA EM PLÁSTICO, 
COM CABO 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: Plástico transparente 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 03 

Descrição detalhada do produto: 
FILTROS PARA CAFÉ N° 103 

Composição: 100% celulose. 

Conteúdo líquido: 30 a 40 unidades 

Embalagem primária: 
Caixas em papel cartão; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 04 

Descrição detalhada do produto: 
FILTROS PARA CAFÉ N° 103 

Composição: 100% polipropileno. 

Conteúdo líquido: 30 a 40 unidades 

Embalagem primária: 
Caixas em papel cartão; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
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sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 05 

Descrição detalhada do produto: FÓSFOROS DE SEGURANÇA 

Conteúdo líquido: 40 palitos 

Embalagem primária: 

Caixas em madeira ou papel; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 
Maço com 10 caixas; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem terciária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 06 

Descrição detalhada do produto: 

LÂMPADA LED 07 W; OMNIDIRECIONAL; BULBO 

A60, BIVOLT, NÃO DIMERIZÁVEL, BASE E27, 

FLUXO LUMINOSO 560 A 950 LM, REPRODUÇÃO 

DA COR > 80%, FATOR DE POTÊNCIA (FP) ≥ 0,7 

A 0,92; DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELO 

INMETRO, COM ACABAMENTO BRANCO 

Produto destinado à operação em rede de distribuição 
de corrente alternada, com frequência de 60 Hz. 
Temperatura da cor: 4.000 K a 6.500 K. Vida útil: 
mínimo de 25.000 horas. Com garantia mínima de 1 
ano contra defeitos de fabricação. 

Conteúdo líquido: 01 unidade 

Embalagem primária: 

Caixa de papel ou blister; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 
Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
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boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 07 

Descrição detalhada do produto: 

LÂMPADA LED 09 W; OMNIDIRECIONAL; BULBO 

A60, BIVOLT, NÃO DIMERIZÁVEL, BASE E27, 

FLUXO LUMINOSO 800 A 1.120 LM, 

REPRODUÇÃO DA COR > 80%, FATOR DE 

POTÊNCIA (FP) ≥ 0,7 A 0,92; DEVIDAMENTE 

CERTIFICADA PELO INMETRO, COM 

ACABAMENTO BRANCO 

Produto destinado à operação em rede de distribuição 
de corrente alternada, com frequência de 60 Hz. 
Temperatura da cor: 4.000 K a 6.500 K. Vida útil: 
mínimo de 25.000 horas. Com garantia mínima de 1 
ano contra defeitos de fabricação. 

Conteúdo líquido: 01 unidade 

Embalagem primária: 

Caixa de papel ou blister; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e de 
boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 08 

Descrição detalhada do produto: 

LÂMPADA LED 12 W; OMNIDIRECIONAL; BULBO 

A60, BIVOLT, NÃO DIMERIZÁVEL, BASE E27, 

FLUXO LUMINOSO 1.000 A 1.500 LM, 

REPRODUÇÃO DA COR > 80%, FATOR DE 

POTÊNCIA (FP) ≥ 0,7 A 0,92; DEVIDAMENTE 

CERTIFICADA PELO INMETRO, COM 

ACABAMENTO BRANCO 

Produto destinado à operação em rede de distribuição 
de corrente alternada, com frequência de 60 Hz. 
Temperatura da cor: 6.000 K a 6.500 K. Vida útil: 
mínimo de 25.000 horas. Com garantia mínima de 1 
ano contra defeitos de fabricação. 
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Conteúdo líquido: 01 unidade 

Embalagem primária: 

Caixa de papel ou blister; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 

lacradas, confeccionadas em material resistente e de 

boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 09 

Descrição detalhada do produto: 

RODO PARA LIMPEZA DOMÉSTICA, 

CONFECCIONADO EM BORRACHA 

TERMOPLÁSTICA OU EVA, COM SUPORTE EM 

PLÁSTICO, COM CABO 

Conteúdo líquido: 

Unidade - Medidas: 38 cm a 40 cm x 7 cm a 9 cm. 

Cabo metálico medindo 1,2 m com rosca e gancho 
plásticos 

Embalagem primária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e 
de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 10 

Descrição detalhada do produto: 

SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, TEXTURA 

LISA, TRAMA FECHADA, COM COSTURAS 

LATERAIS E PESO ENTRE 100 G E 170 G 

Conteúdo líquido: 
Unidade - Dimensões entre 70 cm a 90 cm x 40 cm a 
60 cm 

Embalagem primária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e 
de boa qualidade; 
O produto deverá conter envoltório plástico ou 
etiqueta individual, onde constem, no mínimo, dados 
sobre código de barras, marca, denominação de 
venda, fabricante, composição e validade. 

 

ITEM Nº 11 

Descrição detalhada do produto: SACO FIO CRU / TIPO AÇÚCAR 100% ALGODÃO, 
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TEXTURA LISA, TRAMA FECHADA, COM 
COSTURAS LATERAIS E PESO ENTRE 150 g E 170 
g 

Conteúdo líquido: 
Unidade - Dimensões entre 70 cm a 90 cm x 40 cm a 
60 cm 

Embalagem primária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e 
de boa qualidade; 
O produto deverá conter envoltório plástico ou 
etiqueta individual, onde constem, no mínimo, dados 
sobre código de barras, marca, denominação de 
venda, fabricante, composição e validade. 

 

ITEM Nº 12 

Descrição detalhada do produto: 

SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO 

DE LIXO CLASSE I (resíduos domiciliares), TIPO 

B (30 Litros) 

Cor preta.  

O produto deverá, obrigatoriamente, atender aos 

requisitos especificados pela NBR 9191:2008 

(ABNT). Dimensões: 59 cm x 62 cm (podendo variar 

em 1 cm). Capacidade mínima: 30 litros / 6 kg. 

Conteúdo líquido: 10 unidades 

Embalagem primária: 

Plástico; 
Deverá constar marcações mínimas de rótulo, marca, 
código de barras, dados da empresa, classe e tipo 
(tipo de resíduo a que se destina/ largura/ altura/ 
capacidade). 
Frases de advertência:” Manter fora/longe do alcance 
de crianças”, “Uso exclusivo para 
lixo/acondicionamento de lixo” e “Saco não adequado 
a conteúdos perfurantes”. 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionados em material 
resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 13 

Descrição detalhada do produto: 
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE 
LIXO CLASSE I (resíduos domiciliares), TIPO C (50 
Litros) 
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Cor preta.  

O produto deverá, obrigatoriamente, atender aos 
requisitos especificados pela NBR 9191:2008 (ABNT). 
Dimensões: 63 cm x 80 cm (podendo variar em 1 cm). 
Capacidade mínima: 50 litros / 10 kg. 

Conteúdo líquido: 10 unidades 

Embalagem primária: 

Plástico; 
Deverá constar marcações mínimas de rótulo, marca, 
código de barras, dados da empresa, classe e tipo 
(tipo de resíduo a que se destina/ largura/ altura/ 
capacidade). 
Frases de advertência:” Manter fora/longe do alcance 
de crianças”, “Uso exclusivo para 
lixo/acondicionamento de lixo” e “Saco não adequado 
a conteúdos perfurantes”. 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionados em material 
resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 14 

Descrição detalhada do produto: 

SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE 
LIXO CLASSE I (resíduos domiciliares), TIPO E (100 
Litros) 

Cor azul.  

O produto deverá, obrigatoriamente, atender aos 
requisitos especificados pela NBR 9191:2008 (ABNT). 
Dimensões: 75 cm x 105 cm (podendo variar em 1 cm). 
Capacidade mínima: 100 litros / 20 kg. 

Conteúdo líquido: 05 unidades 

Embalagem primária: 

Plástico; 
Deverá constar marcações mínimas de rótulo, marca, 
código de barras, dados da empresa, classe e tipo 
(tipo de resíduo a que se destina/ largura/ altura/ 
capacidade). 
Frases de advertência:” Manter fora/longe do alcance 
de crianças”, “Uso exclusivo para 
lixo/acondicionamento de lixo” e “Saco não adequado a 
conteúdos perfurantes”. 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionados em material 
resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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ITEM Nº 15 

Descrição detalhada do produto: 

SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO 
DE LIXO CLASSE I (resíduos domiciliares), TIPO 
B (30 Litros) 
Fabricado em polietileno. Espessura mínima de 6 
micras. Resistente e de acordo com as 
especificações contidas nas normas ABNT NBR 
9191:2008. Rotulagem com dados de identificação 
(quantidade, dimensões do saco, capacidade 
nominal (litros e quilos), validade, n° do lote e 
procedência. 
Cor preta.  

O produto deverá, obrigatoriamente, atender aos 

requisitos especificados pela NBR 9191:2008 

(ABNT). Dimensões: 59 cm x 62 cm (podendo variar 

em 1 cm). Capacidade mínima: 30 litros / 6 kg. 

Conteúdo líquido: 10 unidades 

Embalagem primária: 

Plástico; 
Deverá constar marcações mínimas de rótulo, marca, 
código de barras, dados da empresa, classe e tipo 
(tipo de resíduo a que se destina/ largura/ altura/ 
capacidade). 
Frases de advertência:” Manter fora/longe do alcance 
de crianças”, “Uso exclusivo para 
lixo/acondicionamento de lixo” e “Saco não adequado 
a conteúdos perfurantes”. 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionados em material 
resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 16 

Descrição detalhada do produto: 

SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO 

DE LIXO CLASSE I (resíduos domiciliares), TIPO 

C (50 Litros) 

Fabricado em polietileno. Espessura mínima de 6 

micras. Resistente e de acordo com as 

especificações contidas nas normas ABNT NBR 

9191:2008. Rotulagem com dados de identificação 

(quantidade, dimensões do saco, capacidade 

nominal (litros e quilos), validade, n° do lote e 
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procedência. 

Cor preta.  

O produto deverá, obrigatoriamente, atender aos 
requisitos especificados pela NBR 9191:2008 (ABNT). 
Dimensões: 63 cm x 80 cm (podendo variar em 1 cm). 
Capacidade mínima: 50 litros / 10 kg. 

Conteúdo líquido: 10 unidades 

Embalagem primária: 

Plástico; 
Deverá constar marcações mínimas de rótulo, marca, 
código de barras, dados da empresa, classe e tipo 
(tipo de resíduo a que se destina/ largura/ altura/ 
capacidade). 
Frases de advertência:” Manter fora/longe do alcance 
de crianças”, “Uso exclusivo para 
lixo/acondicionamento de lixo” e “Saco não adequado 
a conteúdos perfurantes”. 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionados em material 
resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 17 

Descrição detalhada do produto: 

SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO 

DE LIXO CLASSE I (resíduos domiciliares), TIPO 

E (100 Litros) 

Fabricado em polietileno. Espessura mínima de 10 

micras. Resistente e de acordo com as 

especificações contidas nas normas ABNT NBR 

9191:2008. Rotulagem com dados de identificação 

(quantidade, dimensões do saco, capacidade 

nominal (litros e quilos), validade, n° do lote e 

procedência. 

Cor azul.  

O produto deverá, obrigatoriamente, atender aos 
requisitos especificados pela NBR 9191:2008 (ABNT). 
Dimensões: 75 cm x 105 cm (podendo variar em 1 cm). 
Capacidade mínima: 100 litros / 20 kg. 

Conteúdo líquido: 05 unidades 

Embalagem primária: 

Plástico; 
Deverá constar marcações mínimas de rótulo, marca, 
código de barras, dados da empresa, classe e tipo 
(tipo de resíduo a que se destina/ largura/ altura/ 
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capacidade). 
Frases de advertência:” Manter fora/longe do alcance 
de crianças”, “Uso exclusivo para 
lixo/acondicionamento de lixo” e “Saco não adequado a 
conteúdos perfurantes”. 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionados em material 
resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 18 

Descrição detalhada do produto: 

SACOLA RETORNÁVEL EM TNT (TNT 
GRAMATURA 80) – TAMANHO GRANDE, COM 1 
LINHA DE COSTURA NO CORPO E 2 LINHAS DE 
COSTURA NAS ALÇAS 

Deverá apresentar obrigatoriamente as cores preta e 
azul. 

Conteúdo líquido: 
Unidade - Dimensões: 55 a 60 cm de largura X 45 a 50 
de altura. Alça em CBR (25 mm) com 34 cm de 
comprimento X 2,5 cm de largura 

Embalagem primária: 

Caixas ou fardos padronizados, confeccionados 
em material resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 19 

Descrição detalhada do produto: 

SACOLA RETORNÁVEL EM TNT (TNT 

GRAMATURA 80) – TAMANHO MÉDIO, COM 1 

LINHA DE COSTURA NO CORPO E 2 LINHAS DE 

COSTURAS NAS ALÇAS 

Deverá apresentar obrigatoriamente as cores preta e 

azul. 

Conteúdo líquido: 
Unidade - Dimensões: 45 a 60 cm de largura X 58 a 60 
de altura. 

Embalagem primária: 

Caixas ou fardos padronizados, confeccionados 
em material resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 20 
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Descrição detalhada do produto: 

SACOLA RETORNÁVEL EM TNT (TNT 

GRAMATURA 80) – COM 1 LINHA DE COSTURA 

NO CORPO E 2 LINHAS DE COSTURAS NAS 

ALÇAS 

Deverá apresentar obrigatoriamente as cores preta e 
azul. 

Conteúdo líquido: 
Unidade – Dimensões: 37 a 40 cm de largura X 48 a 
50 de altura. 

Embalagem primária: 

Caixas ou fardos padronizados, confeccionados 
em material resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 21 

Descrição detalhada do produto: 

SACOLA CONFECCIONADA EM BRIM OU 
ALGODÃO CRU, ESTAMPADO EM SILK 
(SERIGRAFIA) 2 CORES, ALÇA COSTURADA NO 
MESMO TECIDO. 

Conteúdo líquido: 

Sacola:  45x40cm (altura x largura), base medindo 
10 cm largura 

Alça: 65 cm de comprimento e 3 cm de largura 

Embalagem primária: 

Caixas ou fardos padronizados, confeccionados 
em material resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 22 

Descrição detalhada do produto: 

SACOLA CONFECCIONADA EM BRIM OU 

ALGODÃO CRU, OU TECIDO AUTOMOTIVO, 

ESTAMPADO EM SILK (SERIGRAFIA) 2 CORES, 

ALÇA COSTURADA NO MESMO TECIDO. 

Conteúdo líquido: 

Sacola:  65x45cm (altura x largura), base medindo 
15 cm largura 

Alça: 65 cm de comprimento e 3 cm de largura. 

Embalagem primária: 

Caixas ou fardos padronizados, confeccionados 
em material resistente e de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 23 
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Descrição detalhada do produto: 

TOALHAS DE PAPEL, USO DOMÉSTICO, COR 
BRANCA, FOLHA DUPLA, PICOTADO E 
GOFRADO/TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES A 
PARTIR DE 19 CM X 20 CM CADA 

Conteúdo líquido: Pacote com 02 rolos com 45 a 60 toalhas cada. 

Embalagem primária: 
Plástico transparente; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos padronizados, confeccionados em material 

resistente e de boa qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 24 

Descrição detalhada do produto: 

TOALHAS DE PAPEL, USO DOMÉSTICO, COR 
BRANCA, FOLHA DUPLA, PICOTADO E 
GOFRADO/TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES A 

PARTIR DE 19 CM X 20 CM CADA com as 
seguintes características: Classe 01, neutro; na 
cor branca; alvura ISO maior que 80% conforme 
norma ABNT NBR 15464. Composição: 100% 

celulose virgem. 

Conteúdo líquido: Pacote com 02 rolos com 45 a 60 toalhas cada. 

Embalagem primária: 

Plástico transparente; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 25 

Descrição detalhada do produto: 

VASSOURA PARA LIMPEZA DOMÉSTICA, 
MULTIUSO - INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE 
PISOS, TIPO LEQUE, COM CABO 

Base em plástico medindo 21 cm a 30 cm x 3 cm a 5 
cm, com capa plástica acoplada. 

Cerdas plumadas em PET com 11 cm a 13 cm de 
comprimento, 66 a 90 tufos contendo entre 22 e 40 
cerdas cada, divididos em 4 fileiras. 

Cabo metálico medindo entre 1,0 m a 1,2 m com rosca 
e gancho plásticos. 

Conteúdo líquido: Unidade 
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Embalagem primária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e 
de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 26 

Descrição detalhada do produto: 

VASSOURA PARA LIMPEZA DOMÉSTICA, PARA 
CANTOS - INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE 
PISOS, TIPO LEQUE, CERDAS EM ANGULO, COM 
CABO 

Base em plástico medindo 21 cm a 30 cm x 3 cm a 5 
cm, com capa plástica acoplada. 

Cerdas plumadas em PET com 11 cm a 13 cm de 
comprimento, 66 a 90 tufos contendo entre 22 e 40 
cerdas cada, divididos em 4 fileiras. 

Cabo metálico medindo entre 1,0 m a 1,2 m com rosca 
e gancho plásticos. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e 
de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

ITEM Nº 27 

Descrição detalhada do produto: 

VASSOURA DE PÊLO BOLA - PARA LIMPEZA 
DOMÉSTICA, INDICADA PARA USO INTERNO, COM 
CABO. 

Base em plástico medindo de 15 cm a 20 cm 

Largura: (base +cerdas) de 29 cm a 32 cm. 

Cerdas naturais ou cerdas mistas (naturais e 
sintéticas), com medidas mínima de 14 cm. 

Cabo metálico medindo entre 1,0 m a 1,2 m com rosca 
e gancho plásticos. 

Conteúdo líquido: Unidade 

Embalagem primária: 

Caixas de papelão ondulado padronizadas e 
lacradas, confeccionadas em material resistente e 
de boa qualidade; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 
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ITEM Nº 28 

Descrição detalhada do produto: VELAS DE PARAFINA, COR BRANCA Nº 2 OU 3 

Conteúdo líquido: 06 a 08 unidades com peso entre 15 g e 19 g cada 

Embalagem primária: 
Plástico transparente; 
Deverá constar identificação do lote, validade e 
sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

Embalagem secundária: 

Fardos ou caixas de papelão padronizados, 

confeccionados em material resistente e de boa 

qualidade; 

Deverá constar identificação do lote, validade e 

sabor/fragrância do produto (quando necessário). 

 

 

 
 
 

 

 


