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Cera liquida incolor a base de resina acrílica impermeabilizante, niveladores, preservante e água,

com teor não voláteis de no mínimo 22%, rendimento de 70 a 80 m2/l, ph de 8 a 10, embalado em

frasco plástico virgem branco, contendo 990 ml, com tampa rosca vermelha, com visor na laterial e

medidor com marcação de mililitros para facilitar a visualização da quantidade do produto utilizado

e quantidade existente no frasco devidamente rotulado com informações sobre o produto,

fabricante, precauções, instruções de uso, e demais informações necessárias. Produto deverá ser

certificado pela iso 9001:2000. 
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(A) Aprovado

3

Cera liquida a base de resina acrílica impermeabilizante, niveladores, preservante e água, com teor

não voláteis de no mínimo 22%, cor vermelha, rendimento de 70 a 80 m2/l, ph de 8 a 10, embalado

em frasco plástico virgem branco, contendo 990 ml, com tampa rosca vermelha, com visor na

laterial e medidor com marcação de mililitros para facilitar a visualização da quantidade do produto

utilizado e quantidade existente no frasco devidamente rotulado com informações sobre o produto,

fabricante, precauções, instruções de uso, e demais informações necessárias. Produto deverá ser

certificado pela iso 9001:2000
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(A) Aprovado
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Limpa vidros de primeira qualidade, acondicionado em frasco plástico resistente de 750 ml, com

bico dosador e tampa flip top. O produto deverá limpar e manter brilhantes superfícies como:

vidros, vitrines, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. Composição: tensoativo aniônico,

tensoativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água. Deverá

conter no rótulo do produto: indicações de utilização, modo de usar, precauções, telefone do sac,

responsável técnico, número do lote e validade. 
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(A) Aprovado
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Papel interfolhado 22,5 x 20,7cm, 02 dobras, na cor branca, fabricado com 100% de celulose

virgem, embalado em saco plástico com 250 unidades contendo 2.500 folhas na caixa, deverá

estar impresso na embalagem selo do FSC/SFI/CERFLOR ou outra certificação de mesmo

escopo, todas informações do produto inclusive sua composição, especificações: gramatura

mínima 35 g/m2, alvura superior a 100 uv calibrado e 85 uv excluído, resistência à tração a seco

superior a 760 n/m (direção de fabricação) e 460 n/m (direção transversal), resistência à tração a

úmido superior a 100 n/m (direção de fabricação) e 55 n/m (direção transversal), capacidade de

absorção (método cestinha, em g/g) inferior a 4 e tempo de absorção inferior a 7 segundos,

absorção de água (método gota) inferior a 23 segundos, pintas máximo de 12 por mm2/m2 e furos

máximo de 1,2 por mm2/m2. 
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(A) Aprovado
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Saco para lixo - 70 litros - preto com no mínimo 0,12mm de espessura. Utilização: saco plástico

para acondicionamento de resíduos sólidos compactados destinados a coleta de lixo. Descrição:

produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o

acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas

termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina

empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e

proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056

(05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em

quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única,

homogênea e uniforme, sem sanfona lateral proporcionando uma perfeita vedação, e não

permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais

que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco.

Características físicas: capacidade para 70 litros, na cor preta, devendo atender as classificações

indicadas na tabela 1 (nbr 9191). Prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de

entrega. Embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, devendo

informar número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo.

Apresentação: pacotes com 100 unidades. 
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(A) Aprovado
9 Saco para lixo, com capacidade para 100 litros, em polietileno na cor preta, pacotes com 100

unidades, medindo 95 x 105 x 0,14 micras, reforçado, 12,9 kg.
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(A) Aprovado
10           cota    do 

item 7 Papel interfolhado 22,5 x 20,7cm, 02 dobras, na cor branca, fabricado com 100% de celulose

virgem, embalado em saco plástico com 250 unidades contendo 2.500 folhas na caixa, deverá

estar impresso na embalagem selo do FSC/SFI/CERFLOR ou outra certificação de mesmo

escopo, todas informações do produto inclusive sua composição, especificações: gramatura

mínima 35 g/m2, alvura superior a 100 uv calibrado e 85 uv excluído, resistência à tração a seco

superior a 760 n/m (direção de fabricação) e 460 n/m (direção transversal), resistência à tração a

úmido superior a 100 n/m (direção de fabricação) e 55 n/m (direção transversal), capacidade de

absorção (método cestinha, em g/g) inferior a 4 e tempo de absorção inferior a 7 segundos,

absorção de água (método gota) inferior a 23 segundos, pintas máximo de 12 por mm2/m2 e furos

máximo de 1,2 por mm2/m2. 
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(A) Aprovado
11           cota    do 

item  8 Saco para lixo - 70 litros - preto com no mínimo 0,12mm de espessura. Utilização: saco plástico

para acondicionamento de resíduos sólidos compactados destinados a coleta de lixo. Descrição:

produto em conformidade com a norma abnt nbr 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o

acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas

termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina

empregada de modo que, não interfiram nas características de resistência mecânica e

proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com abnt nbr 13056

(05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em

quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única,

homogênea e uniforme, sem sanfona lateral proporcionando uma perfeita vedação, e não

permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais

que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco.

Características físicas: capacidade para 70 litros, na cor preta, devendo atender as classificações

indicadas na tabela 1 (nbr 9191). Prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de

entrega. Embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, devendo

informar número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo.

Apresentação: pacotes com 100 unidades. 
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