
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA

ANEXO XIII

ESTIMATIVAS MENSAIS DOS MATERIAIS 

Os materiais de consumo necessários ao cumprimento dos serviços de limpeza, higiene pessoal e
conservação deverão obedecer às seguintes estimativas mensais:

PREVISÃO DE CONSUMO DE MATERIAIS - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
Água  sanitária  a  base  de  hipoclorito  de
sódio.

                5.280 litros

Sabão em barra, biodegradável, composto de
carbono de sódio, dióxido de titânio, glicerina
e corante.

                2.640 unidades/barra 300g

Sabão em pó biodegradável.                  2.640 unidades
Desinfetante  líquido  para  banheiros,
concentrado,  biodegradável,  eficaz  na
desinfecção  contra  micro-organismos,  no
mínimo:  staphilococcus  aureus,  salmonela
choleraesuis.  Aromatizantes:  floral,  lavanda,
áloe vera, erva doce ou similar.

                 5.280 litros

Desinfetante  líquido  para  uso  geral,
concentrado,  biodegradável,  eficaz  na
desinfecção  contra  micro-organismos,  no
mínimo:  staphilococcus  aureus,  salmonella
choleraesuis.  Aromatizantes:  floral,  lavanda,
áloe vera, erva doce ou similar.

                 5.280 litros

Detergente  líquido  concentrado,
biodegradável.  Aromatizante:  neutro,  coco,
glicerina ou similar

 
                 5.280 litros

Saponáceo em pó com cloro.                     242 unidades/300 g
Limpa vidros.                     156 unidades/500g
Lustra móveis, floral ou lavanda.                      564 unidades/300ml
Cera líquida tipo auto brilho e antiderrapante
para pisos frios.                       242 litros
Álcool gel 70%.                    5.280 unidades/500ml
Limpador  multiuso,  líquido,  biodegradável,
com  alquibenzeno,  sulfato  de  sódio,
tensoativo  não  iônico,  coadjuvantes,
sequestrantes, conservantes, perfume e água.

                       242 unidades/750ml

Desengordurante. Deve remover rapidamente
gorduras  difíceis  próprio  para  uso  em
azulejos, fórmicas, fogões, etc.

                        242 unidades/500ml

Produto adequado para polir e limpar metais.                            56 litros
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Papel  higiênico,  branco,  neutro,  textura
macia,  100%  de  celulose  virgem,  gofrado,
picotado,  com  excelente  absorção,  folhas
duplas.

     153.300 unidades – 15 rolos por dia x 28 
escolas = 420 x 200 = 84.0000 rolos/ano
          

Papel toalha multi folhas, com boa absorção,
fibra 100% natural. 8.200 fardos com 1.000                  8.200 fardos com 100 folhas     
Sabonete  líquido,  concentrado,  neutro,
biodegradável,  umectante,  com  ação
bactericida.  Aromatizante:  floral,  erva-doce,
amêndoa ou similar.

                          5.280 litros
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