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OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza e descartáveis destinados a diversas
Honzonte/Ce, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referên .

s

de

Razão Social: ERUSCA PEREIRA UMA - EPP
CN1P):17.204.61510001-32
CGF 06.623885-4
Endereço: RUA MAJOR TELESFORO N°65 L-02 PARQUE DOIS IRMÃOS CEP 60.743-238 FORTALEZA-CE
Fone / Fax: ( 85 ) 3032-0641
BANCO DO BRASIL AGÉNCIA: 3474-6
CONTA CORRENTE: 39156-5
LOTE 01 — AMPLA CONCORRiÊNCIA
ITEM

1

DESCRIÇÃO

1
2.

Solúvel em água, capaz de remover os resíduos orgânicos
provenientes do cozimento de gêneros alimentícios, com substância
biodegradáveis. Deve possuir registro perante a Anvísa. Apresentari

1

1

MARCA UNID QUANT.

FH Desengordurante para sistema de exaust5o e fornos 5 litros.
1

- .......... ......
1

VI UNIT

1

V. Total

F
KIMMAY

Bombona

1

48

R$ 53,20

R$ 2353,60

/

------------------ ---- ---..............-- .................... ......... .
Desinfetante concentrado 5 litros para áreas críticas a base de
1 quaternário de amônio. Concentração de 1 para 100; (a 1%) deve
possuir composição química Que evitem a oxidação, utilização
o KIMMAV
principal em superfícies metálicas ou pasvSs de corrosão. Deve está
registrado na Anvisa. Apresentar Acha técnica, ficha de segurança e
laudo comprovando ação bacteilcida.

Bombons

576

R$ 65,80

37.900,80

t.
-..-.1-

3.

4-

-

V
-

DesInfetante de uso geral 5 litros concentrado com poder
bacteridda, utilização de pisos e paredes para as limpezas
concorrentes e terminais. Perfumado. Deve está registrado na Anvisa.
KJMMAY j Bombona
1440
Apresentar Adia técnica, ficha de segurança e laudo compmvandoJ
i
\ 7
/
açSobactendda.
:................... .... ....... ......................... --- -------- - .........
i..........L. ........L-----------Detergente ácido, dareamento de pisos porosos e pedras.5 1
i POWER TEC 4 Bombons
40
4- ..................................................-..-.,-..-..- ....-..-.. ------------------------------------------Detergente concentrado para limpeza de piso 05 litros. Deve
está registrado na Anvisa. Apresentar ficha técnica, ficha de i
segurança e laudo comprovando ação bactericida. Composição
química: tensoativos aniônico, aditivos específicos, agentes!
alcalinizantes, preservante, corante e água.

KIMMAY

Bombona

R$ 95,20

R$3.808,00
L

800

Detergente de uso geral, onde se destina a limpeza de supenldes
laváveis lisas ou porosas, tais como: pisos, paredes,
a: KIMMAY
materiais.!!
7

R$49,00

39.200,00

R$ 49,00

-

Detergente neutro para louças 5 litros. Concentrado com poder'
umectante e desengordurante, possuindo agente alcalinlzante, sem;
aroma, facilmente biodegradável. Deve possuir notificação perante a
1 Anvisa. Apresentar ficha técnica, Adia de segurança.

R$26,60

R$ 4.312,00 !

-

.1..................4------.

/
KIMMAV

Bom&na

1152

R$ 32,20

37.094,40

1

....................-

.2.

ERUSCA PEREIRA UMA -EPP CNPJ 17.204.615/0001-32 0W 06.88S4 flt-FAX (85) 30320641 E-MAIL
staq_comerdo@hotmail.com RUA MAJOR TELESFORO N2 65 1-02 PARQUE DOIS IRMÃOS CEP 60343-238 FORTALEZA-CE

r

SIA ft'r
COM ERCl(
Hipoclórico de sódio bb 50 litros concentrado com poder
desinfecção, com concentração de principio ativo de 9%. Comodato
para dOsador. Deve está registrado na Anvisa. Apresentar ficha
técnica, fidia de segurança e laudo comprovando ação bactericida. e

8

KIMMAY

Bombona

1

na

É

..

....IN....

.

.

.

4

Bombona .

53 / R$ 53,20

•.

Boa

52

R$ 3.203,93

Lava roupas líquido. Para llmpezade todos os tipos de roupas sl

KIMMAY,

10.

Limpador restaurador para pisos tratados com ceras/
acabamento acrílico, aumentando a vida útil do tratamento do piso.
Restaurador para qualquer tipo de piso com cera/acabamento acrílico
que necessite de restauração devido a riscos e perda do brilho. 5 i

KIMMAY

11.

Sabonete para as mãos 5 lltros,/de consistência aemosa,
j
antisséptico, com agentes emoliente e hidratantes, possibilitando a
W"
lavagem sucessivas das mãos. Ter como agente bacterldda 01 IGMMAYBorro"00
tridosan. Ser Sento de formol e similares.

R$61,61

fl&

/1

vÃi4RrôtÁiLóõ LÕff (bi ãõiËtüÍMtÁiÕuiõïffÇ DE bÉïÉiïïSÈnrutÏSETEjjL.. j
........................................................
q.!14Y2!L..........................................................

1.

Desengordurante para sistema de exaustão e tornos 5 litros.
Solúvel em água, capaz de remover os resíduos orgânicos
provenientes do cozimento de gêneros alimentícios, com substância
biodegradáveis. Deve possuir registro perante a Anvisa. Apresentar
ficha técnica, ficha de segurança.

rqci

DC
't 'ts"

96

KIMMAY

Bombona

19,60

27.411,60

t23t293
3-

12

R$ 53,20
R$53,20

144

R$65,80 R$ 9.4 ,20

R$638,40

-------------------------- ----------------------- ---- ------ -------------- ------------------ ----------.-..-............

2.

Desinfetante concentrado Stltros para áreas criticas a base de
quaternário de amônio. Concentração de 1 para 100; (a 1%) ,deve
possuir composição química que evitem a oxidação, utilização
principal em superfícies metálicas ou passíveis de corrosão. Deve está
regMado na Anvisa. Apresentar ficha técnica, ficha de segurança e
laudo comprovando ação bactericida.

KIMMAY / Bombõna i
-

.........................................

1

..

Desinfetante de uso geisi 5 litros/concentrado com poder
bactericida, utilização de pisos e paredes para as limpezas
concorrentes e terminais. Perfumado. Deve está registrado na Anvisa.
Apresentar ficha técnica, ficha de segurança e laudo comprovando
jaçãobactericida.

KIMMAY

Bombona

360

/

/

R$ 26,60

7

/
..............................................................................t---fr-»-»--»-r
..................

Detergente áddo, dareamento de pisos poros e pedras i

t
S.

6.

Detergente concentrado para limpe= de piso 05 litros., Deve
está registrado na Anvisa. Apresentar ficha técnica, ficha de
segurança e laudo comprovando ação bactericida. COmposiÇãO!
Química: tensoativos aniônico, aditivos específicos, agentes:
alcalinizantes, preservante, corante e água.

R$ 9.576,00

POWERTEC Bombona/k1

10 / . R$ 95,20

rR$ 952,00

i
KIMMAV

/

Detergente de uso geral, ánde se destina a limpeza de sup&fdes
laváveis lisas ou porosas, tais como: pisos, paredes, rachadas,; KIMMAY
materiais sintéticos, plástico, aço Inox, fórmicas, etc.5 1
/
.......................................................
1

Bombona

200

/

! R$ 49,00
'

Hombona 122 2

R$ 9.800,00

R$49,00 R$1.078

ri
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A

STAR*

COMtRCI

Detergente neutro para louças 5 litros. 'Concentrado com poder
umectante e desengordurante, possuindo agente alcalinizante, sem
aroma, facilmente biodegradável. Deve possuir notificação perante a o KIMMAY

7,

Anvisa. Apresentar flcha técnica, ficha desegurança.

.

•,,

i

288

B~

R$
-7

7

-

Hipodórico de sódio bb 50 litros 'concentrado com poder
desinfecção, com concentração de princípio ativo de 9%.. Comodato
para dosador. Deve está registrado na Anvisa.
Apresentar ficha!
técnica, ficha de segurança e laudo comprovando ação bactericida.

8.

L;;a u

• "

ilraI;:
todos os
P

f Borrib

KIMMAY

1

acabamento acrfllco, aumentando a vida útil do tratamento do piso.
Restaurador para qualquer tipo de piso com cera/acabamento aacrílico
quenecitederestauraçãodevidoariscoseperdadobriiho.5i

13

'1
Bombona

KIMMAY

lavagem sucessivas das mãos. Ter corno agente bactericida o

10.416,00

R$53,20

R$691,60

R$61,61

R$800,98

1

KIMMAY

Sabonete para as mãos 5 litros, de consistência cremosa,
antisséptico, com agentes emoliente e hidratantes possibilitando a
1

R$ 434,00

os de roupas 5

Umpador restaurador para pisos tratados com ceras/ 1

10.

71

tridosan. Ser Isento de formol similares.

1

72
/

DC

95

'.9'

DC

6 854

"

1

L..... ...............i. .....L..
....J.....L....
ALOR TOTAL DO LOTE (CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E «NQUENTA E SEIS REAIS E DEZOITO
...................................J 59.556,181
..............................---- .................................Ç!!tÇa._..............................................

P..................................

LOTE 03- A?IflA CONCORRÊNCIA

i

_ ••_•___

-

...

DESCRIÇÃO

:flEM
..........

.

-

MARCA
.

.....................
.. ...................... ............ ..

UNID

"-"-"---r -

QUANT.
r ---

. --

i

V. UNIT

V. Total

1

Acidulante de 20 kg Para uso em processos de lavagens

1.

industriais, produtos de 1a Unha deve possuir componente capazes
de excluir das roupas os componentes dorados e alcalinos. Dosagem
máxima de uso lgr / kg roupa seca. Deve possuir a notificação i

perante a

FICHA DI SEG

E~

KIMMAY

Balde

R$ 168,00

R$ 8.C6

FICHT~T,1

is

2.

Água sanitária, em embalagem plástica com 5.000 ml, Çmpa
lacrada, teor de cloro de acordo com o limite da legislação pertinente!
(2,0% p/p a 25% p/p), registro do ministério da saúde, químico!: LIMPEMAV
responsável, composição e informações do fabricante estampados na
embalagem. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no

mínimo, 80% do prazo de validade.

3.

-

62

.

R$9,80

R$ 607,

/

Álcool gel a 700 gi, solução anti-séptica com efeitos antifúngico e
bactericida.; uso em anti-sepsia das mãos sem uso de água e papel,!
PH-neutro, galão de 5 . litros. Embalagem contendo: N° do lote
Impresso no rotulo da embalagem, nome e registo de químico iP
REMISSE
responsável pelo produto, identificação do produto, marca do!
fa bricante e prazo de validade, o produto devera ter registro ou
notificação no ministério da saúde e na Anvisa. Quando da entrega o;
produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade.

ERUSCA PEREIRA UMA

Galão

80

j

R$ 105,00

R$ 8.400,00

(P9 CNPJ 17204.615/0001-32 CGF 06fi7-4 itt-fAX (85)30320641 E-MAIL

star_coqnerdo@hetmaii.com RUA MAJOR TELISFORO N' 651-02 PARQUE 0015 IRMÃOS CEP 60.743-238 FO4rALnA-a

STAR*r.

COMËHCI

6.

8.

Alvejante Corado Em Pó de 20 kg produtos de lã linha para
utilização de processos de lavagem em máquinas industriais, com
poder de desinfecção e alvejamento. Dosagem máxima de uso 49r1 1
kg roupa seca. Deve está registrado na Anvisa. Apresentar
juntamente ficha técnica, ficha de segurança.

KIMMAY

Aniadante 20 litros Produtos de jC linha para roupas de cor
azul e consistência visco-cremosa, deve possuir tenso ativos
cabônicos à base de sais de quaternário de amônio que tanto
amaciam como causas bacteriostase, possuir odor perfumando.
Dosagem máxima de uso 4 ml / kg roupa seca. Deve possuir a
notificação perante a M'nsa. Apresentar ficha técnica, ficha de
segurança.

KIMMAY

Desinfetante perfumado com ação germicida ç doro ativo,
fragrâncias: floral, eucalipto, herbal, lavanda ou pinho, embalagem
com 5 litros, com registro do ministério da saúde, químico
responsável, composição e informações do fabricante estampada na
embalagem. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no
mínimo, 80%ØO prazo de validade.

KIMMAY

Detergente liquido lava-louças,
com P14, neutro,
dermatologicamente testado, em embalagens contendá 5 lts. Quando
da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo
de validade.

KIMMAY

Balde

480

R$

/
/

R$ 88,20

42.336,00

7

/

74

Gal$o

R$ 26,60 R$ 1.96B,40

/1

/

46

R$18,20

R$83 ,20

/

Pasta Umectante 20 KG, produto de 18 linha de PH neutro, com
poder de umectação em processamento industrial para roupas com
diferentes graus e tipos de sudade. A base de ácido sdfônlco, com í
tenso ativo biodegradável. Dosagem máxima 29/k
ipa seca.!
Deve possuir a notificação perante a Anvisa. Apr
tai' ficha!,
técnica, ficha de segurança.

R$ 177,80

341?7 60

-1
9.

Sabonete liquido para mãos, fragrância suave e ph neutro, com!
registro do ministério da saúde, químico responsável, informações do
fabricante estampados na embalagem. Embaagem .com 5 litros.! KIMMAV
Qtando da entrega o produto dever* apreses*r, m480% do]
prazt de validade
...............................- ..................................................................
VALOR TOTAL

/

DO LOTE (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)

MARCA t

UNtO.

QUANT

.i.
V. UNIT

L...............j......-

produtos de 1a linha deve possuir componente capazes de excluir das
roupas os componentes clorados e alcalinos. Dosagem máxima de; KIMMAY
uso lgr / kg roupa seca. Deve possuir a notificação perante a Mvisa.
Apresentar juntamente ficha técnica, ficha de segurança.

V. Total
.4

Addulante de 20 kg para uso em processos de lavagens industriais,

1.

..L;94.3600J

QÇflÇÇpP

TEP.:AP!i .
DESCRIÇÃO

R$ 1.242 ,20

R$ 51,80

/

Balde

12

R$ 168,00

R$ 2.016,00

ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP CNPJ 17.204.615/0001-32 CGF O6.62388S4 Ta-rAx (85)30320641 E-MAIl
star_comerdo@botnail.com RUA MAIOR TELESFORO N 65 L-02 PARQUE DOIS IRMÃOS CEP 60.743-238 FORTAtEZA-CE

STAR

COMERCIO*
/

2.

Água sanitária, em embalagem plástica com 5.000 ml, tampa
laaada, teor de cloro de acordo com o limite da legislação pertinente;
i (2,0% p/p a 25% p/p),/Éegistro do ministério da saúde, químico i UMPEMAX
responsável, composição e informações do fabricante estampados
embalagem. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no
mínimo, 80%do prazo devalidade.
j
1
«-«-....-.-......-«--'--'-'-------------------------------------------------------------------------Álcool Gel A 70° GL, solução anti-séptica com efeitos anbfúngico e
bactefldda.; uso em anti-sepsia das mãos sem uso de água e papei,
PH-NEUTRO, galão de 5 litros Embalagem Contendo: N° do lote
Impresso no rotulo da embalaem, nome e registro de químico
responsável pelo produto, identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade. O produto devera ter registro ou
notificação no ministério da saúde e na Anvisa. Quando da entrega o
produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade.

'3.
3.

PREMISSE

UÁ

Galão
/

15

Galão

20

1 R$ 105,00

120

E

'V'' ti

só

R$ 2.100,00

/

/

/

Alvejante Clorado em P6 de 20 Kg 'rodutos de 18 ,linha para
utilização de processos de lavagem em máquinas Industriais, com
poder de desinfecção e alvejamento. Dosagem máxima de uso 4grJ'
kg roupa seca. Deve está registrado na Anvisa. Apresentar
juntamente ficha técnica, ficha de segurança.

KIMMAY

Ainadante 20 Litros Produtos de 1a linha para roupas de cor
azul e consistênda visco-cremosa, deve possuir tenso ativos
:catiônicos à base de sais de quaternário de amônio que tanto
amaciam corno causas bactetiostase, possuir odor perfumando.
1 Dosagem máxima de uso 4 ml) kg roupa seca. Deve possuir a
1 notificação perante a Anvisa. Apresentar ficha técnica, ficha de
segurança.

KIM14AY

Desinfetante perfumado com ação germidda e cloro ativo,
fragrâncias: floral, eucalipto, herbal, lavanda ou pinho, embalagem
com 5 litros, com registro do rnlnstérlo da saúde, químico
responsável, composição e informações do fabricante estampada na4 ,KIM\'
embalagem. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no
mínimo, 80% do prazo de validade.

6.

Salde

R$201,60

24.192,00

Balde

120/i R$ 88,20

RI
10.584.,00

Galão

18

R$ 26,60

R$478,80

R$ 18,20

R$ 201 ,20

R$ 177,80

R$ 8.534,40

1 "

/

Detergente liquido lava-louças
com P11 neutro,
dermatologlcamente testado, em embalagens contendq 5 lts.,Quando
KItIMAY
da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo
-'
' de validade.
.........................................................................................................
7.

/

/

/

Pasta Umectante 20 Kg, produto de I (Inha de PH neutro, com
poder de umectação em processamento industrial para roupas com!
diferentes graus e tipos de sujidade. A base de ácido sulfônico, com:
tenso ativo biodegradável. Dosagem máxima 29/kg roupa seca.
Deve possuir a notificação perante a Anvisa. Apresentar ficha
técnica, ficha de segurança. ...........................................................1.

E

9.

KIMMAY
1

Sabonete liquido para mãos, fragrância suave e ph neutro, com
registro do ministério da saúde, químico responsável, informações do
fabricante estampados na embalagem. Embalagem com 5 litros / KIMMAY
Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do!
prazo de validade.
..
.....ENTOS

......................................................

Balde
1

Galão

/
i1ã&itïïÁTiii& Rï*xs E

48

/

6

R$51,80

VENTE CENTAVOS)

R$310

i

R$,

FRUStA PEREiRA LIMA - EPP CNPJ 17.204415/0001-32 CG 06.GflSSS-4TEL-FAX (85)30320641 E-MAU
sta'_comerdo@hotrnailcom RUA MAJOR TEIESFORO N! 65 1-02 PARQUE DOIS IRMÃOS CEP 60.743-238 FORTAlEZA-a

STARi*.
• COMERCI

rrtt--i

1 ......................................................................

.ITEM!
•

DEScRIÇAO

MARCA

PtUN1T'2
*

UNID.

.--..-..-..-..

1

2.

Ácido muriático para apilcaçio em llmpeza,bruta em geral,
embalado em frasco plástico de 1 litro e acorddonado em caixas de 1
papelão com 12 unidades.
Água sanitária multiplo uso de 1000ml embalado em frasco de
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados em cabia de;

papelão com hipocloreto de sódio

3.

S.

1
6.

7.

OnMO
BRIUIO/

PASSOU
LIMPOU.

a
/

871

.917,47
14

CX

857

R$26,46

22.676,22

46

R$88,20

R$ 4.057,20

227

P4 13,92

:i6.,84

UNID

308

P4 6,09

R$ 1.875,72

LITRO

34

R$ 192,36

R$6.540,24

13

P4 7,42

R$96,46

68

P4 5,83

R$396,44

60

R$33,46

P4 2.001,60

Ai cool branco 1litro embalagem secundária caixa com 12 unidades

SANTAcRI5J a

Ai cool Em Gel soogjmbalagem Secundária Caixa Com 13.,Linldades

VEJA» a

TALIMPO

.A;iddeitaate para pisos, com 01111: o produto pode ser utilizado
em granitos, postetanatos, cerâmicas, mármores, ardósias e muitos i
outros revestimentos que estiverem escorregadios, rendendo até

tom2 ,
..................................................................................................
Cera liquida incolor de 1000ml embalada em frasco plástico e
acondicionada em caixa de papd5o contendo em sua composição:!
pai-afina,
cera
de
.

o0E
/

*~.

/

/

Amadante para roupa de 2 litros ànbalado em frasco plástico e
acondicionado em caixa de papelão contendo cloreto dialquu dimetil
amónio, coadjuvante, perfume, preservante, corantes, acidulante e
água produto inspecionado pelo Inmetro com validade de 3 anos.

ToSI 1

-

A

y

TAUMPO

camaúba,emuisificante,alcalinizante,coadjuvante,formol,pertume,água

e corante.

.,

Cera liquida lncolo.>para pisos frios em geral- frasco 750 g. /

9.

BRILHO

ClarIficante para piscina, composição: tridoreto de alumínio 30%)
AGROPONTO
addo doridrico 1,5%, ingredientes inertes 685

UNID./ '
LITRO

[

.4

lo.

Desinfetante liquido de 1 litro embalado em frasco plástico e !
acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição
água, ingrediente ativo, forTnd, sabão de trietanolamina, ácool eico,! MEU LAR

perfume, edta e corante. (lavanda, jasmin, eucalipto e pinho) cc q
12.7

Dc

675

12.

caixas de papelão, contendo em sua composição: parfum, alo)hol,
aqua, sodium, nitrite e isobutantef propane./

GLADE

UNID

996

Detergente concentrado para lavagem de roupas, em pó com
25 kg.,Composição alcalina produzido com matérias biodegradávels.
Deve possuir efeito sequestrante e branqueadores ópticos. Possuir pli
(1%) 11,5 ± 0,5./Dosagem máxima de uso 39r / kg roupa seca.:
Deve possuir a notificação perante a Anvisa. Apresentar Juntamente
ficha técnica, ficha de segurança.
/

KIMMAV

pa

281

-

ERUSCA PEREIRA UMA

'P4

26.176,S0 .

1

Desodorizador de ar spray 4009 aerosol, 'acondicionado em

11.

P43818

7

/

/

P4 16,24

16.175,04

P4 217,00

60.977,

/
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13.

Detergente liquido lava louças de SOOmI das mais variadas
fragrãnclas embaladas em frascos plásticos e acondicionados em
caixas de papelão coni24unidades

1

a
/

R$ 47.14 1

482
/

1

*
22 3 28

/
.

14 - Evita mofoneutro,laranjaoulavanda loog elimina a umidade eo
mofo de móveis.

IMPORT /l UNID/ 1

/

h-••-•-••-••-•t

HIpododtode caldo (doro)4ranuIado para uso emplsdnas,65%.
mlnlmodedoro ativo e norma abnt34-84.

HN/

Inseticida spray 300m1 usado para exterminar insetos (barata,
formigas, moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) ~indo
ovos e larvas, embalado em frasco de 300m1.

so/

1(6
/

1

fl'1E40

1
1

43

2

R$1,68

R$ 30,10 i R$ 1.294,30

762 /

R$ 12,46

i. R$9.494,52

586

R$ 4,90

R$ 2.871,40

R$ 7,84

R$ 4.359,04

19.

Umpador multi - uso de 500m1 embalado em frasco plástico com
a composição contendo linear alquil benzeno sulfoato de sódio,
tenso ativo não iânico, alcalinizante, sequestrante, selubilizante, éter
glicólico, álcool, perfume e água

R$ 4,69

R$9.614,50

20.

i Lustra móvel perfumado 200m1, embalado em frasco plástico,
contendo parafina emulsificantes, solvente, umectante, preservante,
jfragãndaeágua.

# R$4,06

R$ 5.010,04

R$ 82,32

P4 3.045,84

16.

(iND
/

1•

r

17.

18.

Umpa vidros SOOml indicado para a limpeza de embaçamento e
marcas de dedos, com transparênda total aos vidros, sem amoniaco,
embalado em frasco de SOOml. j

VEJA

(iND

Umpador desengordurante para cozinha de SOOml émbalado
em frasco plástico, contendo em sua composição: lauril éter sulfato!
de sódio,ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e
-

71

/

556

7

I

/

21.

Pasta para limpe= em aluminlo, sem perfume, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, recipiente de 500 ml g,
12. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 1
80% do prazo de validade.

22.

Pedra sanitária com suporte de sustenção (desodorizador sanitário) j
na fragância lavanda com 40g entalada em caixa de papelão, f .,..P
contendo na composição: dodecil, benzeno sulfonato de sódio, sílica,
SEW BRIO
sulfato de sódio, carbonato de sódio, corantes e fragância. Não
contém paradidorobenzeno. Produto inspecionado pelo lnmetm, com 1
/
validade de 3 anos.

ATOL

Polidor de alumínio líquido 500ml/mbaiado em frasco pléstbcoe
acondicionado em caixa de papelão com 24Ainldades contendo na
sua composição emulgador, essência conservante. /

UNID

5352

C(

A

1

24

Sabão em pó caixa 5009,' embalada em caixa de papelão e,
acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em
sua composição: tensoativo aniônlco, tamponantes, coadjuvantes,;
sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água,
e carga.

INVICrA
/

R$ 1,96

10.4,92

/.

a

327

R$57,12

/

5661 P4 120,96

18.678,24

68.,36

/
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/4

Sabão em barra multi ativo azulpacote com 5 unidades de 2009
caixa com 50 barras embaladas em sacos plásticos e acondicionados j
em caixas de papelão contendo na sua composição ácido graxos de!
coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos!
graxos de soja, cloreto de sódio, glicerina, alquil benzeno suifonato de!
sódio, linear, perfume, edta ehdp, corante e água produto
Inspecionado pelo Inmetro.

25.

(u

*

1

a

UNO

jOtj

1'

124
7

/

1-

26.

Sabão gliceiinado multiativo perfumado em barra testado
dermatologicamente, em embalagem cern OS; unidades com cada
barra pesando 2009. produto inspecionado pelo tnmetro

27.

Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 unidades de 1 litro.

vÉ

PCT

517 /

MINE,

/1

R$ 11,06

R$ 5.718,02

R$21$,40

R$ 1.141,20

25.

!sabonete liquido na fragrância erva doce para mios com ação i
LRO
i bactencida de SOOmI, embalado em frasco plástico, produto! HEDRO
inspecionado pelo Inmetro.
/ 1

896/

R$11,06

R$ 9.909,76

•

1 Sabonete suave com ethato de frutas e hidratante 909 em 1
embalagem de papelão contendo em sua compoçZo sabão base
: sódio, água, carbonato de cálcio, perfume, cloreto de sódio, óleo de MMOLIVE ! Unid
semente de girassol, carbonato de sódio, glicerina, extrato de alce
vera, d'óxido de Utânio, ácido etilenotddroxidifosfónico, ácido
etilenodiaminoteracético, hidroxitolueno bublado

1717

R$ 1,68

R$ 2.864,56

30.

31

Silicone gel, para pneus, borrachas, pára-choques, banco de
couro, painésis, plástPws, 'AS!. Frasco c/ 210g, com registro no POLITRIZ
DC
FRASCO
,
w 1582
á
w 806-82
responsável. Quando da entrega Q
ministério da saúde,
produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade.
1!
/
Polldorde aço lnoxliquldo500ml embalado em frasco plásdcoei
/
as
740180
a
M 8708
acondicionado em caixa de papelão com 24unidade.
/
........................ ...... ............................. ....... ..........L...._..........._..L.................L........................................
VALOR TOTAL DO LOTE (TREZENTOS E NOVENTA ESEIS MIL, SETENTA
!O5)
1

4wMl

2.

LOTE 06 —COTA DEAPU&?ARA
MARCA

Ácido murlático para aplicação em limpeza bruta em geral
embalado em frasco plástico dei litro,e acondicionado em caixas de:
papelão com 12 unidades.

OTIMO
BRILHO,

154 /

Água sanitária multiplo uso de 1000m1 embalado em frasco de
plástico, caixa contendo 12 undades e acondicionados em caixa de 1
papelão com hipocloreto de sódio

PASSOU
LIMPOU/

151/1 R$26,46

-

sAwrAcRl
1....................
Álcool em gel SOOg embalagem secundária caixa com 12 unidades
VEJA /

S.

V. UNIr

UNIO.

DEscRiçÃo

Amadante para roupa de 2 litros embalado em frasco plástico e
acondicionado em caixa de papelão contendo cloreto dialquil dimetil
amônio, coadjuvante, perfume, preservante, corantet acidulante e! TAUMPO
/
água produto inspecionado pelo Inmetro com validade de 3 anos.1

a

1/

ai

R$ 51,57

40/1 R$ 73,92

54

R$ 7.94 .78;

R$ 3.99 ,46

R$ 96,20

ÁLL...............-4.

UNID

V. Total

R$ 6,09

617,40
R$ 2.956,80

R$328,86

/

.............................
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ti

Antlderrapante para pisos, com 0111: o produto pode ser utilizado
i em granitos, porcelanatos, cerâmicas, mármores, ardósias e muitos
outros revestimentos que estiverem escorregadios, rendendo até

ODECK

LITRO

6

Cera liquida Incolor de 1000m1 htalada em frasco plástico e
acondicionada em caixa de papelão contendo em sua corrçosiçâo.
cera
parafina,
de
camaúba,emulslficante,alcalinizante,coadjuvante,íormol,perfume,água
ecorante. /

TAIIMPO

UNID

2

8.

Cara liquida incolor para piso, frio, em geral - frasco q750 g.

BRIUI

9.

Clarificante para pisdna,/compos$çãO. tridoreto de alumínio 30% AGROPONTO
addo doridrico 1,5%, ingredientes inertes 68,5

7.

Desinfetante liquido de 1 litro embalado em frasco plástico e
acondicionado em caixa de papelão contendo em sua compo9ção
água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, ácool etfllco,
perfume, edta e corante. (lavanda, jasmin, eucalipto e pinho) a q
12.

MEU LAR

12.

Detergente concentrado para lavagem de roupas, em pó com
25 kg. Composição alcalina produzido com matérias biodegradáveis. 1
Deve possuir efeito sequestrante e branqueadores ópticos. Possuir plil
(1%) - 11,5 ± 0,5. Dosagem máxima de uso 39r kg roupa seca.;
Deve possuir a notificação perante a Anvisa. Apresentar Juntamente
ficha técnica, ficha de segurança.

13.

Detergente líquido lava louças de SOOml das mais variadas:
fragrâncias embaladas em frascos plásticos e acondicionados em
caixas de papelão com 24 unidades

18-

RS 14,84

12

R$ 5,83

.R$69S6!

10

R$ 33,46

R$ 334,60

oc

1 119

R$38,78

UNID

176

16,24

R$ 2.8511 4

4, 1
eR$ 217,00

......

FC

CC

"V.4r/

UNID

45

R$1,68

R$75,60

Hipodorito de cálcio (cloro) granulado para uso em piscinas, 65%
mínimo de cloro ativo e norma abril: 34-84.

XC

7

R$ 30,10

R$210,70

Inseticida spray 300m1 usado para exterminar insetos (barata,
formigas, moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo
ovos e larvas, embalado em frasco de 300m1.

UND

134

R$ 12,46

P5 1.669,64

Umpa vidros 500m1 indicado para a limpeza de embaçamento e
marcas de dedos, com transparenda total aos vidros, sem amoníaco,
embalado em frasco de SOOmI.

UND

103 /

R$ 4,90

R$ 504,70

98

R$ 7,84

P5 768,32

Evita mofo neutro; laranja ou lavanda 1009 ehmir as iadeer
4
J_Jomofodemi5es.

17.

P5 7,42

/

Desodorizador de ar spray 4009 aero.ol, acondicionado em
caixas de papelão, contendo em sua composição: parfum, aicol1ol,
aqua, sodium, nibite e Isobutante / propane.

'5.

4192S4ô1.1S416 1

/

1.

10.

UNID.

1•J

/

/

/

-jO'

Umpador desengordurante para cozinha de SOOml/ embalado
1 em frasco plástico, contendo em sua composição: lauril éter sulfato!
de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter gllcólico, água e

R$ 47,04 R$ 3.951,36
1

/
VEJA

UNID,,

/

.... ................................................................................... ..

L44
\JJ
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/4'

R$ (
!U

Limpador multi - uso de SOOmI embalado em frasco plástico com
a composição contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio,
tenso ativo não iônico, alcatinlzante, sequestrante, solubilizante, éter
glIc8ico, álcool, perfume e água

tM

20.

Lustra móvel perfumado 200m1, embalado em frasco plástico,
1 contendo parafina emulsificantes, solvente, umectante, preservante,
fragándaeágua.

BRIO

UNID,

218

R$ 4,06

R$ 885,08

21.

Pasta para limpeza em alumínio, sem perfume, embalagem com
Identificação do produto, marca do fabricante, recipiente de 500 ml a
c/12. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo,
80% do prazo de validade.

ATOl.

a

6

R$82,32

R$ 493,92

19.

22.

Pedra sanitária com suporte de sustenção (desodorizador sanitário)
na fragância lavanda com IOg embalada em caixa de papelão,
contendo na composição: dodecil, benzeno sulfonato de sõdio, silica,
sulfato de sódio, carbonato de sódio, corantes e fragância. Não
contém paradidorobenzeno. Produto inspecionado pelo Innietro, com
validade de 3 anos.

/

UNID

t

/

/j

!MjaP979$',!

/
t

SENY BRIO

UNID

944

R$ 1,96

R$ 1.850,24

/
.4.-

Polidor de alumínio liquido 500m1 nbaIado em frasco plástico e
acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na 1
sua composição eniulgador, esOnda conservante.

24.

PC

R$ 51,12

57/

Sabão em pó caixa SOOg, embalada em caixa de papelão e
acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em
sua composição: tensoativo anlõnico, tamponantes, coadjuvantes,
INVICTA
sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, '•:
alvejante e carg&

R$ 3.25 5,84

R$ 120,96

11.95.O4

--------------------

25.

76,

1:

Sabão em bana multi ativo azul pacote com 5 unidades de
2009 . caixa com 50 barras embaladas em saco6 plásticos e
acondicionados em caixas de papelão contendo na sua composição
ácido graxos de coc'babaçu, sabo de ácidos graxos de sebo, sabão
de ácidos graxos de soja, doi'eto de sódio, glicerina, alquil benzeno
sulfonato de sódio, linear, peffumedta endp, corante e água
produto inspecionado pelo lnmetro.

R$68,60 R$ 1.440

21
/

Sabão gliceminado multlativo perfumado em barra testado
dermatoloqicamente, em embalagem com 05 unidades com cada
bana pesando 200g. Produto inspecionado pelo Inmnetro

pcT

91 / R$11,06

/

R$1.00 ,46

1

28.

........................
f-------»---»r»-»-------r--'-------f----»--»-4.................
Sabonete líquido na fragráncia erva doce para uiãos com ação
bactesldda de SOOfl "embalado em frasco piSco, produto
HEDRO/1 UTRO
R$11,06 R$1.147,48:
liedonado pelo ]livreiro. 1
.....................................

29.

Sabonete suave com extrato de frutas e hidratante 909 em
embalagem de papelão contendo em sua composição sabão base de
sódio, água, carbonato de cálcio, perfume, doreto de sódio, óleo de
semente de girassol, carbonato de sódio, glicerina, extrato de alce
veta, dióxido de titânio, ácido etilenobidroxidifosfónico, ácido
etilenodiaminoteracético, hidroxitolueno bublado

,J issj

PAUIOUVE

Unid

/303
) R$1,68 R$509,04

/
1.
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4 gucone gel, para pneus, borrachas, pára-choques, banco de
couro,painSs, plásticos, vinil. Frasco ei 210% corri registro no
130.
flnlstéio da saúde, qulmlco responsável. Quando da entrega O
produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade.

--

/

7

Pdor
aconSoonado em caixa de papelão com 24 unidade.

3

/

H /

7

9

R$1 42

15

R$87,08 1R$1.306,20t

VALOR TOTAL DO LOTE (SESSENTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)
LOTE 07— AMPLA CONCORRÊNW

/

ITEM

/

Absorvente proteção total/ ultrafino com abas pacote de 8
unidades tendo na sua composição celulose, polímero
superabsorvente, polietileno, polipropileno, adesivos termoplásticos,
papel siliconado, com neutralizaste de odores,

INTIMUS

7

Apardhode barbear com 2 unidades, cada fita com resnas
termoplástica, elastamero, alumínio, aço inaooavei reveoo com
/
platina.

PAR

GILLETTE

-

UNID.

MM

1

V.UNTT

V. Total

144 /

R$ 3,22

R$ 463,68

144 ,
,

R$ 5,88

R$ 846,12

R$ 3,29

R$ 157,92

1 ....-.t..-..........
-- ...--- ................................... -......-------------------------------t..-.---.-.---.-7.t.-

3-

Base para unhas (mãos e pés) em embalagem com 8m1.

...........------

VERONA
UNI lÃ
48)
-t-4'.-....

Bloqueador solar fps50 200m1.- Loção cremosa, não oleosa,:
aumenta em 50 vezes a proteção natural da pele exposta ao sol, não
sai na água, por no mínimo 2 horas. Para proteção da pele dos efeitos
nocivos das radiações uv-a e uv-b devido ao excesso de sol. Tem que
oferecer alta proteção contra queimadura solar. Não deve conter
paba. Validade: 24 meses, volume: 200 mi, nas dimensão do produto!!
(largura x altura x profundidade): 33 x 179x 68 mm na wa
corçoo água, acetato de vitamina e, álcool eniico, benzoato
de alquila c12-15, bis eUlexiloxfenoi metoxifefll tflazlna,
butIkSbiiato de Icidogropinila, butileno glicol, carbôniero, potássio
fosfato de cedia, o'ospolimero de acrilatos/acriiato de alquila c10-30,j/
dimeticona, d'óxido de titânio, edta dissódlco, fenoxietanol,
fragrância, isoestearato de Isopropila, metoxicinamato de etilexila,
palmitato de cetila, salicilato de etilexila, tetraidroxipropli
etiienodiarnina, triberrenina, bicontanil pvp.

4.

tinid

1920

S.

6.

7.

- Colônia Infantil unisex de
ou lavanda sendo refrescante e suave, derTnatologicamente testada

!

FLORA NEIiIE:

71 FRASCO

i Condicionador de uso aduIto, 'composição ceramidas. Frasco
contendo no mínimo 2 litros.

ALINE

Condicionador de 200m1, para cabelos normais, Indicado para uso
É diário, embalado em frasco plástico e acondicionado em caixas de;
papelão, contendo em sua composição aminoácidos e ollgoelementos,
estruturas iónicas.

oovt 7

7

UNID,

UNID1

144

/

/

R$ 75,88

.....
-------------R$ 5,81

140/
-48/

145.689,60

R$
836,64
R$836,64
R$ 3.175,20

R$
R$11,62

R$ 557,76

....................
,
À

61/
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Creme dental tripla ação no sabor menta 90g embalado em bisnaga!.
de cor branca acomodado em caixas de papelão contendo em sua
composição carbonato de cálcio, água, sorbitol, sílica, lauril sulfato de COLGATE
1 sódio, sabor, fosfato trtssódico, sacarina sádica, formaldeldo, corante
verde

UNID

480
..........

9.

Desodorante ser~ 175 ml antítiansplin~

MONAG!V

...
embalagem ccm8 ml, cores

Esmalte para unhas (mãos e pés),
variadas
................ . ........... .................................................

cOLORAMAÀ
ALINE

Sbampoo de 200nil, para cabelos normais indicado para to diário,
embalado em frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão,
contendo em sua composição aminoácidos e ollgoelementos,
estrutwas iônicas. /

DoYE

..... ...

.ittj!±°5....

UNID,

48

UNIO

45/1 R$ 2,52

1L.±. ±o.[

no mininto 2 litros.

13.

UNI

UNID

140/

R$3,22

R$ 154,56
h----.....-i
R$ 120,96

R$ 25,48

R$ 3.567,20
1

48

R$ 12,46

R$ MOS

VALOR TOTAL LOTE (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS
........................................................................................................................ ...................................................
ni 1 roo
E20%PAflPRTIcPAÇÃo
DE ME
LOTE 08— COTA DE AI RO)UM
- ............
.. .............
.
.
.
.
TrEM

DESCRIÇÃO

MARCA

Absorvente proteção total ultrafino com abas pacote de 8!
unidades tendo na aia composição celulose, polírnero N•flMUs
superabsorvente, polietileno, polipropileno, adesivos termoptásticos,
i neutralizaste de odores, /
papel siliconado,

2

3.

1
4.

1

UNfr. i QUANT. 1 V.UNIT i V. Total

R$ 3,22

R$ 115,92

..
.........................................
...........
..t.........._.._
..... ......... ......- ..........Aparelho de barbear com 2 unidades cada fita com resinas
PAR
R$ 211,68
termoplástica, elastâmero, alumínio, aço inoxidável revestido com GILLETTE 0
36
'°
platina. .ft..........k4.............4............
.
1
VEWtIA UNID 12,, R$3,29 R$39,48
Banparaunbas(mâose)jnembalagemcomsml.
.......
.......
-i
----------

h-........--

Bloqueador solar fpsso 200m1. Loção cremosa, não oleosa,
aumenta em 50 vezes a proteção natural da pele exposta ao sol, não
sai na água, por no mínimo 2 horas. Para proteção da pele dos efeitos
nocivos das radiações uv-a e uv-b devido ao excesso dé sol. Tem que
i oferecei- alta proteção contra queimadura solar. Não deve conter
paba. Validade: 24 meses, volume: 200 pl nas dimensão do produto
(largura x altura x profundidade): 34'x 179 x 68 mm na aia
composição: água, acetato de 'vitamina e, álcool esteanlico, benzoato
de alquila c12-15,. bis etilexilodfenol metoxifenil triazina,
butilcarbamato de lodopropinila, butileno glicol, carbômero, potássio
fosfato de cetila, crospolimero de acnlatos/acrllato de alquila c10-30,2
dimeticona, dlóxldo de titãnio, edta dissódlco, fenoxietanol,
frag8nda, lsoestearato de isopropila, nietoxidnamato de etilexila,
palmitato de cebla, salicilato de etilexila, tetraidroxipropil
etilenodiamina, triberrenina, tricontanil pvp.

NNEA

Unêd /

480

t-..........

R$75

[ROSCA PEREIRA UMA - EPP CNPI 11204.615/0001-32 CGF 06.623885-4 TIL-FAX (85) 30320641 E-MAIL
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•STARO*
COMERCI

Colônia infantil unisex de lOOmI na fragrância cheirinho de bebê i
, FLORA NENE
ou lavanda sendo refrescante e

Condicionador de uso adulto, ,Composlção ceramidas. Frasco

6.

8.

10.

36

/

ALINE /IFRASCO.J

contendo no mínimo 2 litros.

7.

UNID

LA

Condldonador de 200m1,para cabelos normais, indicado para uso
diário, embalado em frasco plástico e acondicionado em caixas de
papelão, contendo em sua composição aminoácidos e oligodementos,
estruturas iônicas.

UNID

35/f

R$ï$j4580

12

R$ 11,62

R$139 441

R$3,22

R$386,40

R$ 15,05

R$ 180,60

R$ 3,22

R$38,64

/R$12,46

R$149,52

/

Creme dental'tiipla ação no sabor menta 909 ,embalado em b&aga
de cor branca acomodado em caixas de papelão contendo em sua
composição carbonato de cálcio, água, soititol, silica, lauril sulfato de 1 COLGATE /
sódio, sabor, fosfato trissódico, sacarina sódlca, formaldeido, corante
/
verde

120

MONAGE/I

Desodorante aerosol 175 ml antitranspirante
e
embalagem
Esmalte para unhas (mãos
valadas

caoR.AMA/]

12

UNID I 1

/!

12 /

1

• ....

Reniovedordeesmaltes.com glicerina, em embalagem com ioonwl
Shalnpoo de uso adulto, composição ceramidas. Frasco contendo
no mínimo 2 litros.

ALINE

-..-..- ....-..-..- .-

13.

1
Shampoo de 200m1, para cabelos normais indicado para uso diário,
embalado em frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão,!
contendo em sua composição aminoácidos e oligoelementos, 1
estruturas iôoicas.

DOVE/j UNID

12

VALOR TOTAL DO LOTE (TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS)

1

609 08'

- .....................................................................................................................

LOTE 09— AMPLA CONCORflNCIA
r....

.......

----

-

DESCRIÇÃO

ITEM

.-•

MARCA à

i

r'

UNID. i QUANT.

V. UNIT

V. Total

930 /

R$ 2,18

R$ 2.031, 12

9151/

R$2,52

1

Copo descartável para água,, cor leitosa, capacidade 150 ml,
PCT

•'C

f ............
....

.....

f..................

_.._.._.,_.,_.

Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade 200mlj
reforçado, de primeira qualidade, embalado em saco plástico coei 100
unidades. /

FC/

Co .
a ria
reforçado, de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 1001
S

Guarda apo de papel co te

per 7

/

14

61598/1
per

PaPelÁcontendo

50 unid de 3357 3ZSafl,

embalagem em pacotes sticos.

Pfldilo

[

i

/1

32
2844

4085

eto ....

retângulo medindo 45x 70CM)

ERUSCA PfREIRA UMA

-

04
1$ 3,08

R$ 8.759,52

4F UNID/ r 77 R$ 17L1

Pam de prato 100%,algodílio 75 x 48 cm de
contei 30 unidades.
pr

NAPE

R$1,19 R$7.970,62

2699 /!

IAVT r

t?mco

23.060,52
.t..-..-........-- 1

/

PC

..........embalagem
......... em pacotes plásticos.
Guardanapo de

J

1

reforçado, de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100

PCT

.................V :

Í/:

2,80

112

~~D/

EPP CNPJ 11.204.615/0001-32 CGF 06.UUS4 TEL-FA)( (as) 30370641 E-MAIL
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•STAR*
COM ERCI
10.

Pano flanela 38x58 an na cor wnasela entalado em saco plastloy1

r--------•--'

1

11.

12.

Papel Suaninlo 30 x 7,San entalado em sacos piSco /

13.,.Papelaltun
Papel alumínio( material altsiInlo compdmento 7,50/x iargtza
14
14.
.

Papel filme de pvc 28 x 30anØrutalado em sacos plastico

16.

Papel higiênico de cor, branca/ perfumado, picotado, folha
simples, medindo 30 x 10mcada W embalados em fardos de sacos::
plásticos contendo 16 pacotes com 041rolos em sacos plásticos de 394
metros.

•.....

eErm ,/

ROLO / 1
UNID

TERMICA

/

80/

ROLO
------------ROLQ"

160

4
240 /

R$2,52
R$ 4,76

R$ 1.142,40
...................

FLORAL

FARDO

1922

R$ 43,40

83.414,80

/

/

L

1

pa

2400/.

R$ 18,06

43.344,00

PCT

1169

/

R$3,96

R$4.631,58

VALOR TOTAI.DO LOTE (DUZENTOS E NOVE MIL, SEISCENTOS E aNCO REAIS E QUINZE CENTAVO)
2®..
........................

-

ITEM

ARA PARTICIPA 0 DE ME OU EPP

LOTE q.

MARCA

DESCRIÇÃO

Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade 150 mlA
reforçado, de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100
,sildades.
.
.

/

UNtO.

.
•••

pa

.

T

À
4

Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade 200mlÃ
re~, c15primeiraqualIdade,embaladoemsacoplásbcocom100 i
FC
PC
/
Rfldades.
1!
....
.......................................
Copo descartável para caf&/ cor leitosa, capacidade SOm%4
reforçado, de primeira qualidade, embalado em saco plástico com
PCT,
PC
1
:ifltta.lpç.

.1

R$4.368,00

------------TERMICA

TERNICA

Papel toalha Interfolha, top duas dobras, cor totalmente branca,
grande absor ção de agua e otimna resistenda. Pacote com 1000
folhas.
/
Papel toalha para cozinha/com alta absorção, pacote com 2. rolos
de 60/olhas 22 x 20.

•

1.

-

52) R$ 84,00

OC,/

/

15.

18

1028

UNID

-..-..-..-..

Pano multi-uso/com cores diferenciadas, evitando a contaminação
por limpeza cruzada que sejam considerados descartáveis, podem ser
lavados normalmente com detergentes com ação anbbactéfla
garantindo a reubuização. Limpeza leve com maior descartabilidade,
absorção e já venha cortado nas seguintes dimensões: panos de 33,
an x 60,pn embalados em caixa de papelão com 100 unidades.
-

L

POPO

W.1

.

.i '

V. Total

232

R$ 2,18

R$ 506,69

--4...................

....

2287 1 R$2,52
R$5.763,24
/......................Ç.•..................
1674

R$ 1,19

R$ 1.992,06

R$0,70 i R$471,80 1

de flx 29fl, GII1ASOIJ

Panodechãodesacoalvejadoespedal4oxloan.7"

V.UNIT

i

de 14

Guardanapo de papel contendo 50 unldAe 33$

QUANT.

x

3Z50f

per

/f

7;1j .3,0

- PCF

IPE.

IDEATEX UNID

811/1 R$ 0,46

f

R$ 374,68

r

1021 R$2,80 R$2.858,80

Panodepratojforrnatoretãngulomeclndo45xloan) /
IDEA1DÇ/
UND/
68 4 R$2,10
R$142,80
..........................................................................................j....L..4....4..................
...........

4

0. iPanoflanela38xS8ónnaccramarelaembaladoemsacoplSco
POPO
256 / R$2,1
UNID/I
.- .....................................................................................................................................'..-..-..-;.-.

R$537,60

ERUSCA PEREIRA UMA - EPP CNPJ 11.204.615/0001-32 CGF 06.6238$S-4TEL-FAX (85) 30320641 E-MAIL
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•STAR*
cOMÊRCI

Pano multi-uso com cores diferenciadas, evitando a contaminação
por limpeza cruzada que sejam considerados descartáveis, podem ser:
Lavados normalmente com detergentes com açaõ antibactéfla
ogarantindo a reutilização. Limpeza leve com maior descartabilidade,
absorção e já venha cortado nas seguintes dimensões: panos de 33!
au x 60 cm embalados em caixa de papelão com 100 unidades.

urANi

13

a

'4

.1

1

Papel aluminlo 30 x 7,SanÁribsado em sacos plasucoi
12.
j13. Papel alumínio e,' 10~/
Papel alumíniojmatertal alumínio, cc.npflmento 7,50 X I&9U
114.
30 cm

.1...L
1tRNICA

2

2,52
/1R$R$36,13

R$ 156,24

ROLOJ

40 ,jR$ 2,52

R$ 100,80

TERMICA/ i ROLO»
60 /
R$4,76
-----------•_..--.-t.................J----------------

R$285,60

4

rtRM!c.'

Papel higIênico de cor branca, perfumado, *otado, folha
simples, medindo 30 x lOra cada rolo, embalados em fardos de sacos
plásticos contendo ló pacotes com 04 rolos em sacos plásticos de 30
metros.

16.

ROLO.i.. 62
UNID / 20y

TERMICA

15. i Papel filme depvc28x30cm embalado emcospISco
............................. . .................... . ..... ......... - . ..........................

FLORAL

Papel toalha Interfolhas top duas dobras, cor totalmente branca,
17. e grande absorção de agua e ótima resistênda. Pacote com 1000
folhas.
PapStoalha para7nhacom aftaabsorçZo,pacdte com 2 rolos;

A

FARDO •

PCT

LIS

R$ 43,40

....j.

f

R$ 722,60

.4

20.832,00
1

R$ 18,06

600

10.836,00

1

'

$CA1A

p.

»

l:

292

tp$1156,9o.

VALOR TOTAL DO LOTE (CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E HUM E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)
-

LOTE 11 "AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM

j

1.

!Seco bobina4 capacidade P1 049 c/100 -

S-

MARCA -

DESCRIÇÃO i'%
-

1
UNID.

-:

--

lPUSMINOJ
-

2..............
Sacoparagelo3kg. -

PCF/

1 *

SERRA
INDUSTR

UNID

460

'

V.UNIT j V. Total

/1,

R$ 27,30

9200/

R$ 18,20

2576 /

R$ 27,97

335/

R$ 18,48

12.558,00
167.440,00
i

Saco para lixo hospitalar de capacidade 100 litros,, para
material infectado na cor branco leitoso, dentrõ das normas e
especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades /

INPt..ANIE

Saco para lixo capacidade 100 litros, lia cor preta, dentro das!
normas e espedflcações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades /

MVA

Saco para lixo capacidade 60 llfros,/na cor preta, dentro das
normas e espedflcações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades, -

RAVA/

7

-------------------------------------------------------------------------1

...............
PCT/

Saco para lixo capacidade 20 litros, ,na cor preta, dentro das
normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades /

RAVA

Saco para lixo hospitalar de capacidade 200 litros, para
matedal infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e
.espedficações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades

INflAME

/

/

i
72055,87

R$6.190,80

--------------------

/

PC

Saco para lixo capacidade 40 litros, iÇa cor preta, dentrp das
normas e especificações da Anvlsa. Pacotes com 100 unidades/

k

QUANT.

PCr /

381v

R$ 10,70

R$4.075,18

310/

R$ 6,80

R$ 2.109,24

350/j

R$ 5,18

R$ 1.813,00

1380

P5 38,50

53.130,00

o

-

Cal

ERUSCA PEREIRA LIMA - EPP CNPJ 1L204.615/0001-32 CGF O6.52SS-4 Itt-fAX (85)30320641 E-MAU.
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- STAR*'.
COMERCI
9.

10.

11.

Saco para lixo hospitalar de capacidade 30 litros, para material
*
Infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações IMPLAME
PCI
1380
P4 1225
da Mvisa. Pacotes com 100 unidades,,
-. ...........................................................-.
..p.. ............................................-.-.-.-............
Saco para lixo hospitalar de capacidade 40 litros, para material
Infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações IMPLAI4E
PCI
2475
P4 12,25
/
da ArMsa. Pacotes com 100 unidades
/
Saco para lixo hospitalar de capacidade 60 litros,para material
infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e. especificações
daMvtsa. Pacotes com 100 unidades

IMPIAME

PCI

/

P4 16,45

1380

pá

P4
3031875

22
.

00

............................................._......j...................4........................................
Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 5kg)

12.
13.

SERRA
de polietileno de alta densidade a 80% e polietileno de balxá
INDUSTRIt
idade lneara2o%atóxlco
/
Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 2kgi
RM
de polietileno de alta densidade a 80% e polietfleno de baixa i
INDUSTRIA
densidade linear a 20% atóxico
Saco plástico preto, reftrçado para Nu, com capacidade de 40
litros, acomodado em embalagem com 100 unidades.

1

/i

138 ,.j R$16,52

1

/

KG

RT

tes.

is.
19

Saco Plástico Transparente, ;;a Documentos, ;am 50X80Cm

çoy '

Qr

/1

P42520
'
2412

/' j

PCT

'

202.608,00

QUILOS

1$ 1470
'

34.618,50 1

R$
R$ 63,00
149.058,00
.....................
19
P4 313,88
P4 16,52

2366

;62

------------------------ 1

INJ

°

59.824,80

i...4......................i........... ........
• 2355
:

Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capaclàM1ê 60
,
litros acomodado
10
......................,
.
SERRA
Saco plástico transparente, cuil capacidade de armazenar 1/2 kg., INDUSTRIA

VALOR TOTAL DO LOTE (OITOCENTOS E

L

R$2.279,16

138
R$ 16,52 1 R$2.279,76
....----------.4... ---------------i.............. ......

PCI

Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de ico,)'
PCI
r
litros, acomodado em embalagem com 100 unidades
/
/
.............................................. ...........................................L....................._._....
Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capaddade de 294
litros, acomodado em embalagem com 100 unidades

.

SEIS ~E 5e15 CENTAVOS)
!°!!.........
.
ftflg?pÇÂ
O
DE ME OU EPP

DESCRIÇÃO

MARCA

QUAMI.

Saco Bobina q Capacidade P/ 02k9 C/100 /

r............
V. UNXF
V.Total

'40/ R$27,30
SERRA
INDUSTRIA

UNID

800

Ml,

Saco para lixo hospitalar de capacidade 100 litros, para
matenal infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e
especificações da MMsa. Pacotes com 100 unidades

IN PIAM E

PC/

224

P4 27,97

Saco para lixo capacidade 100 litros, 'a cor preta, dentro das
normas e especificações da Mvsa. Pacotes com 100 unidades /

RAVA

Saco para lixo capacidade 60 litros/na cor preta, dentro das
normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades,

RAVA

Saco para lixo capacidade 40 lItros, na cor preta, dentro das
normas e especificações da Ansa. Pacotes com 100 unidades

RAVA

Saco para gelo 3k g.

14.560,00
P4 6.265,73

/
/

PCI /

29,

PCI /

33 /

535

II

P4 10,10

P4 352,97

27
...... ............. ...
:
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9-

- ST

:9

C0812(*

•

Saco para lixo capacidade 20 lltros na cor preta, dentro das
normas eespedficaçõesdaAnvlsa.Pacotes com lOOunidades

11

i

304$45 18

RAVA

Saco para lixo hospitalar de capacidade 200 litros, . para:
material infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e IMPUNE
pedflcaçõesdaAnvlsa.Pacotescomloøurüdades

9.

10.

11.
12.
13.

1

PCI

120

15
16
17
1

R$38,50 f$4.620,00

••
__
para lixo hospitalar de capacidade 3o litros, para material
saco.
infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e espedficações IMPI.AME
PCI, 1 120 1 R$ 1425 R$ 1.470,00
daAm4s&Pacctescorn100UIidades/
.................................................
Saco para lixo hospitalar de capacidade 40 litros, para material
/ 1
infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e eSPeCIfICaÇÕeS lMPtv4E f PC3V
215 ,J' R$ 12,25 R$ 2.633,75
"
daMvisa. Pacotes com 100 unidades
1
/
1
1
1
..... - ....---- .............. ..........................................................
.._----._--1
Saco para lixo hospitalar de capacidade 60 litros, para material:
1 infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e.espedficações IP4PLANE
PCI
120
R$ 16,45 R$ 1.974,00
idaMvlsa. Pacotes com lOounidades
1
1
/1 1
..................... .. .................... ....... ................................................
-«------r---------r ............
Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 5kg de iSERRA
KG i
e polietileno de alta densidade a 80%e polietileno de baixa densidade 1 INDUSTRIA
R$ 198,24
12 /, R$ 16,52
linear
20%
atóxico
........................................................ ................................. L.._..........._.._..s.._.._ ...._..__j.... . ............4.................... t........
Saco p4ásdco para armazenar alimentos capaddadepara 2kgJde
SERJa/
KG
12 / R$ 16,52 R$ 198,24
poiletileno de alta densidade a 80%,e poiletleno de baixa den9dade INDUSTRIA
1ine&a20%atóxico'

2

Saco plásdcopreto,re(orçadoparalixo, com capaddadede40
RT
PCI
litros, acomodado em embalagem com 100 unidades,
,
.....................................................................................
i Sem plástico preto,'reforçado, para lixo, com capacidade de lOOu
RT
PCI
llfros acomodado emembalagn com I0O Unidades ,----

14

40'

.........

-

8.

j.sj44j

Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de20
libo, acomodado em embalagem com loOunidades

206

7:

210

E-

R$ 25 ' 20
R$8400

:

519120
. ................
17.640,00

--4------

Dt
205
w 1470 R$ 3013'5)
'
•
........................................
"?j
SaSpiásdapreto reftrçado, pao,comtapaddadede'É0
It$ ...
.
206
78
octc1
......................
^enar 112 kg.lj INDUS" QUILO
1
R$ 16,52
!t!t..!!!!'t:.com
.. c!ttde..t.t
VALOR TOTAL DO LOTIE ($~A E TRÊS MIL, SETENTA E NOVE REAM E DEZESETE CENTAVOS)
RT

PCI

.....................................................................LOTE 13 — AMPLA CONCORRIÊNCIA
UNID.

QUANT.

V. UNIT

su iial/rgem resistente com *a de 10)I
SAKIAM ,
j/ UNID
I
............................................................................................................ rem plástico material vírgem resistente com do de 25 litros
/
na cor azul outraasparente
/ i

226,

R$ 10,92

EM

DESCRIÇÃO

MARCA

BkIe em

..'T;"n

icor aSou transparente.

4

.576,00
1•'-"-';'7.t-....
R$ ,0 1 R$3.336,00.

7,

/

..0-.
- -1
-Bádasmplásdcomataialvirgemresistente,comalça,de20litts, JAGUAR
UNID
inacorazuloutranwarente./
::: ...— -

V. Total

0
.
R$3220
, R$257600 1

2 :4: :
1
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6
7
..

8

Balde em plástico material virgem resistente de CO litros na cor azul
s!ITANA,j. UNID 11
nzsparente
e.npláslicomat&algnresi&fl de olitrosnacor
.SAN'. NA/ UNID 1

310Z

Balde em plástico material virgem resistente de 20 litros; na cor azul

:..........................
._Lbar&mte-b-..-..-.. ................._..
Carro de manutenção e limpei/funcional em plástico e ou
r$crollbras com prensa, bandeja para utensílios de limpeza, balde de
9.
5 litros, com saco em tona, com suporte para vassoura, rodo, mop pó
e mop'umido com para choque de borracha e rodas silenciosas com
armário de trancas com duas portas.
10.

UNID

160

SUPER
PROW

UNID

10/ R$ 2.289,28

UNID i 280

i Cesto com tampa para lixo de 12I1bosfri plástico resistente. -

UNID

IBAP7

/

18.

22.892,80

R$9,80 R$2.744,00

2

1

.!LJ..!:!....

POUFOÇ/ UNID/
BRASIL
PL&ST

Oscador rabo de cavalo de pltficoltom cabo plastificado.

UNID/

Conjunto de lixeira com 047depósltos para classificação de lixo
recidavel, com capacidade de 50 litros cada deposito nas cores da
recidagem com os repectivos adesivos Identificando cada urna. Com
suporte para fixação, parafusos, porcas, etc. Matétial em polietileno
de rotomoIdagi de alta densidade, com proteção uv, com tampa
basculante,

7

R.$ 32,24i15OO

R$36,82
R$73,64
/1
................................................................................
UNID
R$ 784,00
IPC
Cuto, com tampa para lixo de 20litro6 grin plástico resistente.

13. i Cesto balado, p/ lixo com 08 llfrosftni plástico resistente

16.

4

/

1

14.

R4~ 30

JAQ»R

11. Cesto com tampa para lixo delo011trosemnplásticoresistente. i
12.

me
892 i R$ 65,5

6

Dispensador para copos 200rN inox
Dispensador de papel toalha interolhas, em pohprõplleno de alta
durabilidade. j
Dispenser parede para álcool gel ia sabonete liquido manuseio
prático e fácil de ser lnstala&, seu acionamento é através de
tecia, produzido em plástico de alta resistência; rervatório interno,
visor central bansparente; aprovado pela Anvisa. /

: ::t

~ira
tttde

R$ 3,50

R$ 308,00

76/

R$ 8,96

R$ 680,96

74 v. R$564,20 41.750,BO

GOLO

A

PREMISSE

UNID /

48

4$0R$2.150,40
--r-R$ 37,80 R$ 3.024,00

-•i....--

UNID, t

80

.
Dor,.,t 1 •napn

tttttt :

LixeIra retangular de uso hospitalar, com capacidade para 1001.
Injetada em potipropileno de alta densidade, possui pedal para
aOonamento da tampa, evitando a refro-contaminação, alça para
sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque
durante o adonamento da tampa. /

88 /

NIRRA

/

80

/

UNID /

216/

UNID

80

1

/

1

R$ 25,20

R$ 2.016,00

R$ 2,10

R$453,60
L.................

R$289,80

R$
23.184,00

/

•1

r-

23

Uxeira em plástico
te com
u de 1Chtros na cor!
branca, embalada em caixa de papelão.
..
xelra em plástico resistente com pedal de 60 litros na cor branca..LAPIAST
embalada
em caixa de papelão.
.......................................................
- .......................
Lixeira em plástico resistente com pedal de 20$ros.na cor branca, .JAGUAR
embalada em caixa de papelão.

24.

.......de 10ktoA branca

MILPtftST/ UNID

24

25.

Lixeira em plás4reslstente com — de 12 Ijiros na cor branca

MILPLASt/ UNID 1

361 i: R$20,30 R$7.328,30!

21

22.

UNID/

UNW

1

40

LI

120 /

R$ 289,80

11.592,00
oo

R$37,80 R$4.536,00

7 R$20,30 t

R$487,20

......J ............L............ ..............1.........................
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26.

27.

28.
29.

Uxeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para:
25 litros. Injetada em polipropileno de alta densidade, possui pedal
para acionamento da tampa, evitando a retrocontaminação, alça i Pt.ASUT1L
7
para sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desioque!
durante o acionamento da tampa
.. ...............
Unira retangular de uso hospltalar com capacidade para
50 litros. Injetada em polipropileno de alta densidade, possui pedal
para adonamento da tampa, evitando a retro-contaminação, alça LAPUST
para sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque
diante o adonamento da tampa.
-------------------------------------------------------........
. ....
Mop pó acrílico de tamanho de 60cm de composição (tecido:
SUPER /
"ai o;4eafl
- .LJ!OW
.....

160

UNID

80

1

R$131,60

10528,00

/

I4op úmido sintético ponta dobrada .109/com composição (30% 1, SUPER
PROW
de algodao / 20% de viscose / 50%oIiéster com cab(>- completo)

umo/

120 /.!R$ 125,02

UNI)

120

R$70,00

/

L

''''''''''''''''''''''''''''"T"-

30.

UNID

Pá com caixa coletora em poliestileno e cabo anatõmico em
Stan(nio com altura ergonométilca, contendo trava de fixação do 1
cabo na pá para transporte e despejo dos detritos, sendo leve e

UNID

154

R$ 44,80 R$6.899,20

/

resistente.

Pá para lixo, plástico de cabo longo /

1

ESOVA/
Sf2

177

7

R$4,20 R$743,40

32.

Rodo em plástico resistente com 30 cm com cabo em madeira
plastificado, borrachas porosas dupas, com maior poder de absorção i
da água acumulada, ponteira de pá~ para rosqueamentodocabo, . "
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser;
utilizado tanto em pequenas como em grandes peffldes. /

33.

Rodo em plástico resistente com 50 cm'com cabo em madeira
plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção
da água acumdada, ponteira de plástico para rosqueamento do cabo,;
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho Ideal para ser
utilizo tanto eu pequenas como em grandes ..tídn;.

34.

..................................................
Rodo manual
em plástico 'resistente com lãmina de eva,
BRASIL
1 R42.10 l Rfl4R.6O
UNIO
anatômico, prático e resistente para pias e vidros para a retirada
flAST
eficaz de água acumulada nas dimensões de 24x1. /

1

A
BRAZ

.Rolo
plástico-auto adesivo para encapa
cadernos e documentos (papel contact) transparente, medindo 45011! NASTR
........... .......
............
------------vauura ar nyiun wu materia sIrlwucU, pyriientu e meta. -

AGUIAR

,;plastificado com;1 SETANI
.-..-tassou
osca
/
...........................................................................
Vassoura gad - fixo central 31 Atos /
ESTRELk
Vassoura ideal para piso liso .cQnt.endo em sua composiçãoi
pigmento, matéria sintética e metal com cabo de plástico /

GURGEL -

Vassoura limpa teto Lan cedas em nylon com cabo em akmtb UNIVERSAL
de2m para limpeza de tetos e pás devenbladores /
i Vassoura ancinho metálica 150 cm

ERUSCA PfRFIRA li

1.15H

'

UNID/

> 1-

,R$4,90

R$ 2.891,00

R$ 12,60

R$7.925,40

7 IL.11.IIIi

ROtO /1

80/

R$ 45,50

R$ 3.640,00 li

UNID,

695,4

R$ 6,30

R$4.378,50

UNID,,

325/

R$32,76

UNID"

201 /

R$ 18,38

10.647,00
R$ 3.694,78

UNID )

800 J

12,68

UNID

80 /

R$50,57

UNID

J

R$30,13

10.147,20
R$ 4.045,44
R$ 120,51.
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4PD*L
42.

1 Vassoura de paio 40cm

AGUIAR,

Vassourade palha decamauba /
----..........................................................................--.

43.

UNID

R

599

j,6414

5O9,UNIVERSAL
UNID
R$\4L
..................f.......... .......L................j......

Va*eoura para bffi cabo

1

VALOR TOTAL DO LOTE (DUZENTOS E OITENTA MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SUS CENTAVOS)
.....................Wt!U4S]APJ.PPRO)aMADAMEMTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME Ou EPP
DESCRIÇÃO

MARCA

1

UNID. QUANT.

Báda em plástico material virgem resistente com alça de 10 Ruas!
SANTANA UNID
na cor azul ou transparente.
/
.-•-....-.1...........................
1
2.
Dada em plástico mateilal virgem resistente com alça defls lince
JAaAR,
UNID
arente.
na cor azul ou transp..
Báclaemplásdco material .nrgemresistente com alça de3ollncsi
f3.
1 UNID/
na cor azul ou transparente.
/
emplàsuco material virgem resistflcom alça deõ7zcs
IRAP
UNI

56
/

1

8.

10.

!Cesto com tampa para lixo 12Wosem1ástIcoreSsiaa

12.

Cesto com tampa para lIxo de 20litros em plástico resistente.

R$611152
R$ 644,00

1

1

R$41,70
R$834,00
---------------- ....

R$ 32,20

R$644,00:

P410,92

R$10,92

"' 1 R$ 32,20

SUPER
PROW

/ UNID,

IPC/
18W

2

14.

Oscador rabo de cavalo/lo plástico com cabo plastificado.

15.

Conjunto de lixeira com 04-depósitos para classificação de lixo
readável, com capacidade de 50 litros cada deposito nas cores da
reddagem com os repectivos adesivos identificando cada uma. Com
suporte para fixação, parafusos, porcas, etc. Matérial em polietileno
de rotomoldagem de alta densidade, com proteção uv, cern tampa
basculante, /

1

UNID /i
-1
;

IPC

!R$2.289,28R$4.578,56

70

R$9,80

UNID

1

•.L.

.

UNID

POUFORT

20

UNID
4.

22

4...

BRASIL

PLAST

UNID

SANTANA

cONI
;/

/

R$ 686,00

1

/1

R$ 9,80

1•
• cestoteladop/ lixo coniOslittsemplásncoreslstente
-

840

092

1

•

11. ICesto com tampa para lixo de lOOlitros em plástico resistente_,

R$10,92
.1

20/

e Bácia em plástico material virgem
iecmiiioiito)
na cor azul ou transparente.
Balde em plástico material virgem resistente de 08 litros na cor azul
SNCANA/ UNID /J,
transparente
Balde eni plástico material virgem resistente delO litros na cor azufl
SANTANW! UNID/
transparente
---------------------------------------------------------------------------------------------------1-..-.Balde em plástico material virgem resistente de 20 litros na
azul
/1
transparente
Carro de manutenção e limpeza funcional em plistico e ou
pllcrofibras com prensa, bandeja para utensílios de limpeza, balde de!
/S litros, com saco em lona, com suporte para vassoura, rodo, mop pó
e mop úmido com para choque de borracha e rodas silenciosas com
o armário de trancas com duas portas.

V. Total

20,

iII il IF

!7.

V. UNU

R$ 196,00

1

R$3,50
R$77,00
.1..
4..
19/. R$8,96
R$170,24

IA

/

R$564,20

ioi?s,eo

STAR*C

COMERCI

iflS

Dispense parede para álcool gel e sabonete líquido manuseio
prático e fácil de ser instalado, seu acioname-nto é através de PREMISSE
i «NU)
tecla, produzido em plástico de alta resistência; reservatório interno,
visor oentral transparente; aprovado pela Anvisa.

•i

119

20.

Lixeira em plástico resistente com peda
i embalada em caixa de papelão.
Lixeira em plástico resistente n pedal de
.23.i embalada em caixa de papelão.

na cor rica,

22.

P4 5.796,00

ii-

UNID/!
10 /
:...............

R$ 299,80

&TR;;30
L :$z
ïi

v

:

ria cor

J.1t!±...
4!L&°.
...
.
..
1[
Lixeira simples em plástico re~te de 10~ na cor branca
...1'.! ...[ ..Y!LL..IZ...

24.

h.Ixelraem plástico resistente com pedal del2$rosna cor branca
.

1 27.

R$111,30

/ J

LAPIAST

26.

fli

1 Espanador de cliiiiiiiii com cabo de madeira tamanho aproxl.
MRRA/ UNID/
D/ 53V R$2,10
..
Lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para 1001.
Injetada em poliproplieno de alta densidade, possui pedal para
acionamento da tampa, evitando a retro-contaminaçào, alça para LAPLAST/
UNI9i
20
R$289,80
sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque
/
durante o acionamento da tampa.

:

S

"

*
'k a

Lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para
25 litros Injetada em polipropileno de alta densidade possui pedal
para acionamento da tampa, evitando a reto-contaminação, alça
para sustentação do saco delixo,evitando que o mesmo sedesloque
:durante
t0datampa /
0adme1

MILPI.AST

UNID

90 /

R$ 1.827,00

R$20,30

.r

...
1

PLASUTIL

UNID

7

1

1

40

P4 64,40

R$ 2.576,00

/

Uxeira5/4anular de uso hospitalar/com capacidade para
50 litro Injetada cm polipropileno de alta densidade, possui pedal
para acionamento da tampa, evitando a retro-contaminação, alça LAPLAST
UNID
20
R$ 131,60 P4 2.632,00
para sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque!
durante o acionamento da tampa,
.
.....................
L............... ........................................
:Nop pó acrullco de tamanho de 6Oan de composlçào (tecido
UNID/
30
P412502 : P4375060:
100%
9i. ?%°i!
......

suÇ/

28

1

iMop úmido sinto ponta dobrada 340g.com composlção(30
...so%Miiéstercomcxo -cmPleto?,/:
r
Pá com caixa coletora em poliestileno e cabo anatômico em
.
alumínio com altura ergonométrica, contendo trava de fixação do
cabonapá para transporte e despejo dos debites, sendo leve e

..L..tttf±3tt

SUPER

UNID

ow/
r

Jr
1

UNID

/

Pá para lixo, plástico de cabo longo,

210000

P47000
r

i

1
BETANI

l
i
- ........- .....-..-..- ................................................L................L..........L

31.

30
..

Dt 4481)

3$
/

'

1

1

á

1.702,40

Li.

........................

/

1 Rodo em plástico resistente com 30 cm com cabo em madeira
plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção
32. da água acumulada, ponteira de plástico para rosqueamento do cabo,
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho Ideal para ser
utilizado tanto em pequenas como em grandes superfícies. /

BRASIL.

UNID

/

147>.

R$4,90

P4 720,30
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33.

Rodo em plástico resistente com 50 an com cabo em madeira
plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção
da água acumulada, ponteira de plástico para rosqueamento do cabo, 1 ESCOVA
BRAZ /
mie garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para sei
•áIi,adn tanto sn pequenas rn,, 0rl nrmvt.c a

UNID

157 'R%J..oI

Rodo manual em plástico resistente com lâmina de eva,
anatômico, prático e resistente para pias e vidros para a retirada
eficaz de água acumulada nas dimenses de 24x1./

UNID

41/ ;

R$ 2,10

R$86,10

20

R$ 45,50

R$ 910,00

.1-..-....................

de plaçava com capa plástica, cabo plastificado com
UUAM .
UNID,
- ........ ......- ............................................................
4....,
!! furos
!'Q'1..: furo
...................................................I5.L.L!! ..4.

:no

38.

Y.

39.

Vassoura Ideal para piso liso contendo em sua !°°
pigmento, matéria sintética e metal com cabo de plástico.,
pIgmento,

1

1 Vanowa limpa teto com flem nlon com cabo em aluminlo1 UNIVERSAL
de2mpara limpeza detetose pás deventiladores /

[42. • 'Vassoura de pelo 40
43.

1

/
UNIVERSAL

Vassoura de palha decamauba /

1

Vassoura para bidê cabo plástico com suporte azul 30ait/

144.

/

UNID

R$32,76 R$2.653,56

81 /

....................

2.ZL!a!J.5 919,10 1
200

R$ 12,68 : R$ 2.536,80

20

R$ 50,57

/
UNID

.-_. i ._.....
USH / 1 UNID .

1V--

Vassoura andnho metálica iSOon

41.

ROLO)

u,iw/
R$ 1.089,90
AGLILAR
173 /
R$6,30
f...................1._!4 .................... ---------

................................................................................................

40.

/

.-------------------------- ------ - --- - -- ---- -- --- - ----------

vassoura de nylon com material sintético, pigmento e metal. /

:37.

BRASIL
PIAST/

Rolo de plástico auto adesivo para encapar e plastificar livros!
cadernos e documentos (papel contact) transparente, medindo 45 cm PLASM
x2Sm.J
-..-

35.

$)tf

!* Pyna j

R$1.011,36!

'
1-.....
R$ 30,13
R$30,13

1

UNID .'

149

UNID

127 /Ç R$1,26

R$160,02

R$6,30

R$270,90

GURG( i UNID/

R$39,16

43/

VALOR TOTAL DO LOTE (SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA! NUM
CENTAVOS)

L 685Vc.51,

LOTE 15— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU OP r
n'EM!
1

DESCRIÇÃO
Iá

o

MARCA

em pcilietileno de alta

a)oodão branco cabo p~e boca com

:

SISO

Canudo em plástico, pacote com l00 unidades. '

ttzt

UNID. QUANT. V. UNIT

ULTRA/
t» [

'

[[

'Corda para vara~acla em pacotes plásticolí; com 06,
junidaides!
de 10 metros.
S.

6.
7
8.

Escova dental média, em material plástico de cor branca com
detalhe em azul, embalada em plástico e papel contendo em sua
compo~ resinas termoplásticas, nylon, áncom metálica e
pigmento atóxico
Escova para unhas dasm.
j com cenlas em na',lon super macias tamanho 8,5x2,$x4,Oan/

404

PCT

50/ i R$3,92

UNID /
/

COLGATE

1

/1

1

BRAZ

2I 7

1111,111)

1

173
1

UNID

/1

275

é

R$ 1,68

!
!ESCOVA
Escova sanitária com deposito .
i UNID 1
BRAZ
........................-.-..—
........
i---------------------.-..-..-.--.-----i—.--------------EscovEo para lavagem de caia d'agua em plastico/
GURGEL /
UNID

3110

R$196,00
R$ 462,00

R$9,52

500

R$ 3,43

R$ 1.71 5,00

so /

R$ 1,69

R$84,00

53í

R$ 5,88

7:
UNID

b

1267 : R$ 7,00

3.251,64

1:

I r
1\

•
ULTILISSAUNID,, 1

!poliuretano e fibra têxtil embaladas em sacos 0~.

10.

E
Fósforo de cozinha com 40 palitos embalados em caixas de papel
contendo 10 unidades em cada maço tendo como composição clorato o (SARBOARD i MA/
'de potássio e' aglutinantes.
.

427/

1

R$ 3,22

1 R$ 1.374,94

—.-..-..-.--- .... .................... .....-..-...................... .---.. ....................

1-.......... ;-.--- .-

Insufilmis c140m riolo Ç40mts
STARFILME
ROLO
25Q.'
R$2.142,50
R$8,57
1•..............................................................................................---H-...................---------- ......h----------i .....................-i
4
KIt de prendedor de roupas com 24 unidades embalados em saco
4
i plástico, tendo como características um maior ângulo de abertura, 1
FENIX
PCT
12.
R$ 305,76
84,v
i
R$
3,64
não marcar e não deixar as roupas escorregar do varal, sendo ideal
para todos os tipos de roupa na cor preta.
/ 1
---------------- ----- ....... ---------------Lã de aço com
; pacche de 609 com 8 unidades, c
i 13.
FARDO
516
1 R$ 18,48
R$ 9.5215,68:
----------------- ------------------------------------------------------------

14.

..

1 uiva — higlenizaçio e uso geral embaladas em sacos plásticos de!
látex amarelo com forro focado em algodão, palma anbderrapantej
com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa IDEATEX i
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos torrados no tamanho
pequeno./
j

PAR i

332

1 R$ 4,90 1 R$ 1.626,80

1

-----..-... ----- ---------.---.- --------------------.. ------------------------------------i----------+---------4----.............4........-----------

15.

1

1

Luva -Hglenlzaç$oe uso geraVembaladasem sacos plásticos de
látex amarelo com torro focado em algodão, palma anbderrapante,
com virola. Seu comprimento total é de 29an/PosaS uma boa; IDEATEX
flexibilidade ereslstêncIaà abrasão e rasgos forradosnotamanho
4
médio./-

PAR

/I

869

R$4,90

R$4.258,1O 1
4

1

1
1
/'
........................ ------------------------------------------------------------------f----------4--------+----------4-------------4...................

1
Luva — higlenização e uso geral embaladas em sacos plásticosde
'látex amarelo com forro flocado em algodão, palma antiderrapante,
16. com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa: IDEAT9C
1
1 flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos torrados no tamanho
grande
i

---------- .
17 -

1
/
j
f-.-...-..'........»..4......-...f-j

Palha de aço media n°01 iSg conwo9çSo: açoaftono,com8
. unidade com 14,pacotes em cada faido.
1

cabe...........
..............
L19.

Sisal grosão, aliroximiadamenhe 80(lgi

L
22.

INOVE/ .m...e7:

IIIIii.iuITiiIi_

SISAL

Vela (Refil) Universal ~a Filtro De Bebedouro 12000'Contendo
Um Cartucho Com 4,filtraes l ,ôollester, 2 2Ycatvào ativado,
dolomita e 4a,celulose. Deverá retirar sujeiras, gosto, cheiro, algas,
'doro,incrustaçeseterrugent/

21.

742/

A

LJN IVRSAL

UNIO

/

R$4$0 R$3.635,80

.......
,
,nJ

À

D&lfltA

R$ 6.722,80
-

105

R$ 16,10

R$ 1.690,50

2v

R$ 68,67

/

1 15.519,42

/

1
;Vela 7 dias, pelo liquido 3159
baladas em sacos plásticos e
iacondlcionados em caixas de papelão com espessura. 57m i UNIVERSil, .
UNID
Lcontendo parafina ePox:
'
Touca erntela /
UNIVERSAL 1 UNI!).

/1

R$6,21

:1 R$745,20

7!.3'

R$2,52

1
;R$2.016,O0

120,,
800

VALOR TOTAL DO LOTE ( SESSENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS)

64.183

OTE 16- EXCLUSIVO PARA PARIqPAcJo 0€ ME OU EPP

:1 ITEM .
?[1.

DESCRIÇÃO
Agua~ para Jardim gbtlo com haste para flxaçk e 3 jatos.'

i MARCA

1.

UNID.

i QUANT.

-f

V. UNIT 1

V. Total

••i__
IRRIGAJ3/[ UNID4

2 /1 R$ 16,80

R$ 33,60

STÃR*

tÇo t.E

COMERCI

12.
1NOXF1EX. UNO'í 3 ,,
Aspirador para pdnacom escova deny1Ofl 7
L..........L........
3.
LOUREÇO
UNID CÇOUO UV cinco ?iRJ OICD ,i ana,,.,u.v.
r_..
------------------------------------------------------------ r.....-..............r .........
j4.
Aan
AflAI
iI
UNIDMangueira
para jardim ,n4ct.I traçada com Acai ata n mpc /
...-1-........---------- -------- -.. ---r-"
is.
UNIO.
8
Mangueira para jardim reforçada 1/2" mia com Iflfl mntmc -. AQUAFLEX
...................................................VALOR TOTAL DO LOTE (DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
........................................ ..................................-----

$77,4J$.331.00

P-tflW.......

R6,8ot156,to

DitÇ4 '

r7r:. .....
PQi&1444fl

1

Rt IQMA Rt1Ç6R flfl

r..................
...............L.....2.333 80

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$

2 794 705,83(0015 milhões setecentos e noventa e quatro mil e setecentos e
cinco reais e oitenta e três centavos)
Entrega: No prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento
referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto

licitado.COMIERCIO

Fortaleza - Ce, 08 de Junho de 2017

(ti

e
ERUSCA PEREIRA UMA — EPP CNPJ 17204.615/0001-32 C6F 0&S$S41EL-FAx (85)30320641 E-MAIL
gar_comerciohocnatcaaii RUA MAJOR TELESFORO N 65 L-02 PARQUE DOIS IRMÃOS CEP 60.743-238 FORTAIRA-CE

KIM FOR
DETERGENTE DESENGORDURANTE E DESINCRUSTANTE DE FORNOS
DESCRIÇÂO:
KIM FOR Detergente alcalino com espuma, indicado para retirar resíduos protéicos e gordurosos em
cozinhas, indústrias alimentícias em geral.

La 01 tua:
à

ESPECIFICAÇÕES:
Físico-químicas:
- pH (puro): 12,0 ± 0,5
• Solubilidade: Total na água
- Aspecto: Liquido
- Cor: alaranjado

00

EMBALAGEM:
Bombonas plásticas de 5 litros.
PRECAUÇÕES:
Importante. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata
e abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico
e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo, ou contactar o Centro de Informação Anti Venenos. Tel.:
(85) 3255- 5050 13255-5012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatox(Wiif.ce.qov.br.
REGISTRO NA ANVISA SOB N°335360006 Vencimento: 0812017

'e
RESPONSÁVEL TÉCNItOt
Joanb D•qc P.qIr.DwI., CQR:10100044.CE

MR. AUT. FuNCIQHAMCNTaMs
103 534-7 de 34.07.2007

-—
1*•4I u3241fl

NÃO ESQUEÇA o nosso Deparuaniento de CONSULTORIA
TECNICA, asia a sua cIspo5içâo para esclarecer qualquer
dtvida ou ajudó4Õ a solucioNAR qualquer problema.
W.KIMMA1. • BR

a-'

ESTAFICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO:
Para limpeza de fornos, fogões, chapas e superfícies de equipamentos impregnadas com gorduras
carbonizadas.
chapas, tornos, etc.: Aplicar Kim For puro ou até de 01:04 partes de água. Agir de 5 a 1 minuto
MODO DE USO:
NA LIMPEZA DE:
- chapas, fornos, etc.: Aplicar Kim For em até 01:05 partes de água. Agir de 05 a 10 minutos
Esfregar com fibra abrasiva e remover com pano úmido.
- torno combinado: Resfriar o torno até 60°C. Pulverizar Kim For na sua superfície interna, deixar
agir por 20 minutos. Ligar o forno na função vapor durante 15 minutos, manter o forno fechado.
Desligar o forno e aguardar esfriar. Enxaguar o suficiente para remoção de toda solução de limpeza.
OBS: Para evitar ressecamento da borracha de vedação da tampa do forno, enxaguar com vinagre.
- diária de pisos e azulejos de cozinha: Aplicar o Kim For diluído em até de 1:100. Enxaguar.
CUIDADO UTILIZAR LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO

sót VÁLIDA EMPAPEL TIMBRADODA EMPRESA

Biodegradabilidade:
Os tensoativos presentes neste produto estão de acordo com os critérios de biodegradabilidade
conforme estabelecidos no Regulamento (CE) N° 648/2004 (segundo ensaios da série OECD 301):
Facilmente Biodegradavel (>60%).

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

1-

u
y
1.

•
•
•
•
•

2.2
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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: KIM FOR
Nome da Empresa: Kimmal Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA
Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundó, n°202, Castelão - Fortaleza-Ce
Telefone: (85) 3232-9123
E-mail: kiininai@kimrnai.com.br

2. COMPOSIÇÃO! INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
Preparado - Este produto é uma mistura
• Produto Químico:
Desengordurante Alcalino
• Natureza Química:
• Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Não possui ingredientes perigosos em concentração
acima de 1%.
Número CAS
Nome Químico
Faixa de Concentração (% em peso)
Cerca de 3%
85546-14-7
Ácido Alquilbenzeno Sulfónico
(Cadeia Linear)
3.
•
•
•

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Perigo mais importante:
Efeitos do produto:
Perigos específicos:

Produto químico alcalino.
O contato pode causar irritações a pele, aos olhos e mucosas.
Produto químico, podendo provocar irritações á pele, aos olhos e vias
respiratórias. utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
• Medidas de primeiros -socorros:
» Inalação:
Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação
consultar um médico.
» Contato com os olhos e a pele:
Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente um
médico ou centro de intoxicações mais próximo. (85) 3255- 5050 / 32555012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatoxijf.ce.gov.br
Ingestão:
Não provocar v6mito. Consultar imediatamente um médico ou centro de
intoxicações mais próximo. (85) 3255- 5050 / 3255-5012 Fax: (85) 32555048 (CIT) E-mail: ceatox©ijf.ce.gov.br
)- Orientações ao médico:
Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto.
• Não dó nada por via oral a uma pessoa Inconsciente
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
O produto não é inflamável.
• Meios de extinção apropriados:
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO
Utilizar equipamento de proteção individual.
• Precauções pessoais:
» Remoção de fontes de ignição:
Não aplicável
- Controle de poeira:
Não aplicável
» Prevenção da inalação e do Utilizar EPI apropriado (vide titulo "CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E
contato com a pele, mucosas e PROTEÇÃO INDIVIDUAL") para evitar contato direto com o produto.
olhos:
• Precauções ambientais:
Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrãneas,
assim como o solo e a vegetação.
O produto deve ser neutralizado lavando com água em abundância ou
• Métodos para limpeza:
absorvido com mantas absorvedoras.
ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Estável
Não existe notificação de reação perigosas com este Produto.

•
•

Estabilidade:
Reações Perigosa:

•

substâncias Não existe notificação de incompatibidade com este produto.
Materiais
ou
Incompatíveis:
da Não especificado.
Produtos
perigosos
decomposição:

•

INFORMAÇÕES TOXICOLÕGICAS
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

tu
\*

#t4
Põ'r,a

O:

*
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•

Toxicidade aguda:

Não especificada

•

Efeitos locais:

Não especificado.

•

Sensibilização:

Produto químico, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e vias
respiratórias. utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Eleitos ambientais, comportamentais e Impactos do produto.
CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

•

tratamento
Método
de
disposição:
impacto ambiental:

•

Produto:

•

Resto de produto:

•

Embalagens usadas:

•

e Disposição de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais
Contém tensoativos biodegradáveis.
Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, encaminhar
apenas para empresas especializadas e autorizadas na reutilização.

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais
1

o

Terrestres:

Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos
vigentes.

•

Número ONU:

Não aplicável.

•

Classe de risco:

Não aplicável.

•

Número de risco:

Não aplicável.

REGULAMENTAÇÕES
•

riscos e Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com
informações sobre
segurança conforme escritas no água corrente em abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso
de ingestão acidentaL não provoque võmitos. procurar o Centro de
rótulo:
Assistência Toxicolágica (Ceatox) - (85) 32555050 ou auxilio médico
mais próximo levando a embalagem ou rótulo do produto.

•OUTRAS INFORMAÇÕES
Normalizações do ministério da saúde - Agência Nacional de Vigilãncia
Sanitária ANVISA - www.anvisa.gov.br.
Consulte o rótulo quanto as instruções de uso.
Produto notificado na ANVISAJMS
335360006 Vencimento: 0812017
Responsável Técnica: Joana Dantes - CRO 10. 1000.48

20176-5

i9IâriaSanitária

Consiitas - Agên,aNacucnal

•
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ConsuiIds / Saneantes - Produtos

1

saneantes - Produtos

Detalhe do Produto: KIM FOR DESINCRUSTANTE ALCALINO
Nome da Empresa

KIMMAI INDUSTRIA € COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME

(NPJ

00,224.595/0001-69

Nome Comercial

KIM FOR DESINCRUSTANTE ALCALINO

Classe Terapêutica

DESINCRLISTANTE ALCALINO

Registro

335360006

Processo

25351213599/2012-46

Vencimento do Registro

08/2022

3.03.536-7

Autorização

Rótulo
Visualizar

1' rótulo

Aprssentação

(apifconsulta/produtos/3f25351 213599201 2dófrotulo/1898478?Authorization.Guest)

EM

IIOMIJONA PLÁSTICA • I3OMI3ONA

Forma FarmacêutIca

Data de Publicação

te Apres.
1

LIQUIDO

20/08/2012

PLÁSTICA
Validade

24 meses

Registro

3353600060019

Principio Ativo
• Primária - BOMBONA PLÂSTICA
• Secundária - BOMBONA PLÁSTICA

Fnibabgem

Local de Fabricação

Fabricantes Nacionais
KIMMAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME - FORTALEZA. BRASIL

Fabricantes Internacionais
(sem Sodas cadastrados]
Via de Administração

Bem dados codosuodosj

FÁ único

Não

Conservação

CONSERVAR EM LUGAR SECO

Restrição de prescrição

(sem dados cadastrados)

Restrição de uso

[sem dados cadastrados]

Oestinaçâo

(sem dados cadastrados]

Restrito a hospitais

Não Informado

].Iria

(sem dados codas,a dosj

Medicamento referência

Não

Apresentação fracionada

Não

Voltar

u y
CD

1 hp-ciA sLStas flisa.9ovL(/#/SLIftaf*eS4Wo&t0St2535121 3599201 246Pcn = O02_2459O)D1G9
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LINtENTOS
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KIM NITZER QUAT
DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
DESCR IÇ Õo:
KIM-NITZER QUAT é um produto formulado com uma composição que garante eficiência na a
sanitização de superfícies de preparo de alimentos e câmaras frigorificas com ação residual por
tempo prolongado com a eliminação de microorganismos causadores de mau odor em ralos,
recipientes de lixo e esteira de alimentos, com ação comprovada contra bactérias &aphylococcus
aweus, Eschesichia çoli e Sa!monel/a cholerarius.

a

COMPOSIÇÃO:

-a-- 3-4

Tensoativo não 16*0, Cloreto de Benzalcórico e água
PRINCIPIO ATIVO:
Cloreto de Benzalcõnico ................12,5%.
ESPECIFICAÇÕES:
Químicas — Físico-químicas — Organolépticas:

o

Matéria ativa catiôrica — Cloreto de benzalcõnio

ASPECTO
FRAGÂNCIA
Inodoro
Líquido Transparente
Biodeg radabilidade:

PH
DENSIDADE
6,7-7,51 1,00 a 1,01 qftm5

Os tensoativos presentes neste produto estão de acordo com os critérios de
biod egrada bil idade conforme estabelecidos no Regulamento (CE) N° 648/2004
(segundo ensaios da série OECD 301): Facilmente Biodegradavel (>600/o).
APLICAÇÃO:
Em indústrias alimentícias em geral.
MODO DE USO:
Para sanitização utilizar KIM NITZER QUAT de 1/100 (medir 100 mL do produto e completar o volume
com água em uni recipiente com capacidade de 10 litros. Aplicar a solução do produto em ralos,
canaletas, lixeiras, esteiras de alimentos e superfícies em geral previamente limpas deixando ar por
10 minutos, retirar o excesso com pano limpo e não enxaguar. Superfícies que entram em contato
direto com alimentos devem ser enxaguadas com água potável retirando o excesso da solução de
limpeza.
EMBALAGEM: Bombonas plásticas de 5 litros.

w

PRECAUÇÕES:

4

Importante. Manter fora do alcance das crianças Em caso de contacto com os alhos, lavar imediata e

abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e
mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo, ou contactar o Centro de Informação Anti Venenos. Tal.: (85)
3255-5050! 3255-5012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatoxijf.ce.00v.br
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Joana Otc P.nlna0.aIa COR: 0IOOO4tCC
NR.AUT.FuNCIOKAJtENTO&ls:
3 03 531.7 6. • 07.2007

Produto Registrado na ANVISNMS sob n°3353600070014 —VENC°. 10/2017
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NÂO ES94JEÇA.o nosso Dopõlamento de CONSULTORIA
TÉcPUtA, está a sua disposbçSo paia esclwecer qualquer
Ou aiudã-Io a SOLUCIONAR qualquer problema.

.06vido

M.l(IMMMCOM.

,t.3232.923

FISPO - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS

1.
•
•
•
•
•
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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: Kim Nltzer QUAT
Nome da Empresa: Klmmai Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA
Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n° 202, Castelão Fortaleza-Co
Telefone: (85) 3232-91 23
E-mail: kimmai@kimmai.com.br

1

-

2. COMPOSIÇÃO! INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
Preparado Este produto é uma mistura
• Produto Químico:
Desinfetante para indústrias alimentícias
• Natureza Química:
• Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Possui ingredientes perigosos em concentração
acima de 1%.
Número CAS
Faixa de Concentração (% em peso)
Nome Químico
8001-54-5
510%
Cloreto de benzalcõnio (ativo)

-

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
• Perigo mais importante:
• Efeitos do produto:
• Perigos específicos:
•

Nível de perigo:

Agente antimicobiando concentrado.
O contato com o produto puro pode causar irritações á pele, aos olhos e
mucosas.
Produto quimico, podendo provocar irritações á pele, aos olhos e
vias respiratórias. utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.
F090 0. Saúde —2. Reatividade 1, Especial O

-

-

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
• Medidas de primeiros —socorros:
Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação
Inalação:
consultar um médico.
Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente um
Contato com os olhos e a pele:
médico ou centro de intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 1 32555012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatoxijf.ce.agv.br
Não provocar vômito. Consultar imediatamente um médico ou centro de
ingestão:
Intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 3255-5012 Fax: (85) 32555048 (Cli) E-mail: ceatox@iif.ce.00v.br
Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto.
Orientações ao médico:
• Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente

>

-

/

?

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÉNDIO
O produto não é inflamável.
• Meios de extinção apropriadas:
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO
Utilizar equipamento de proteção individual.
• Precauções pessoais:
Não aplicável
Remoção de fontes de Ignição:
.- Controle de poeira:
Não aplicável
Prevenção da Inalação edo
Utilizar EPI apropriado (vide titulo 'CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E
PROTEÇÃO INDIVIDUAL') para evitar contato direto com o produto.
contato com a pele, mucosas e
olhos:
Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subte neas.
• Precauções ambientais:
assim como o solo e a vegetação.
O produto deve ser neutralizado lavando com água em
• Métodos para limpeza:
abundância ou absorvido com mantas absorvedoras.
ESTABILIDADE E REATIVIDADE

.
>

a

•
•

Estabilidade:
Reações Perigosas:

Estável
Não existe notificação de reação perigosas com este produto.

•

Materiais ou substâncias
Incompatíveis:

Não existe notificação de incompatibidade
com este produto.

•

Produtos perigosos da

Não especificado.

'.-
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INFORMAÇOES TOXICOLÕGICAS
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

-

1

<

•

Toxicidade aguda:

Não especificado.

•

Efeitos locais:

Não especificado.

Sonslbillzaçào:

Produto químico, podendo provocar irritações á pele, aos olhos e
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.

INFORMAÇOES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto.
CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
•

Método de tratamento e
disposição:

Disposição de acordo com as regulamentações
federais, estaduais e locais.

•

Impacto ambiental:

Contém tensoativos biodegradáveis.

•

Produto:

•

Resto de produto:

Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas,
encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na
reutilização.

Z'Embalagens usadas:

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e Internacionais
•

Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em

Terrestres:

conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos
vigentes.

•

Número ONU:

Não aplicável.

•

Classe de risco:

Não aplicável.

e

Número de risco:

Não aplicável.

REGULAMENTAÇÕES
•

Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com
água corrente em abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso
de ingestão acidental, não provoque vômitos, procurar o Centro de
Intoxicação (85) 3255- 5050 13255-5012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail
ceatox@iif.ce.gov.br ou auxilio médico mais próximo levando a embalagem
ou rótulo do produto.

Informações sobre riscos e
segurança conforme escritas no
rótulo:

OUTRAS INFORMAÇOES

-

Normalizações do ministério da saúde Agência Nacional de Vigilância
Sanitária ANVISA www.anvisa.gov.br.
Consulte o rótulo quanto ás instruções de uso.
Produto Registrado na ANVISA/MS sob n° 339600070014 VENCTO. 10/2017

-

-,

-

Responsável Técnica: Joana Dantas

- CRQ 10. 1000.48
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RELATÓRIO DE ENSAIO
AÇÃO BACTERICIDA FRENTE A CEPAS ESPECÍFICAS DE
Salmonelia choleraesuis
AAI -002543.R.2
Cliente:

KIMMAI IND E COM PROD LIMPEZA LTDA ME
RUA ROBERTO HOLANDA CASSUNDE, 202 CASTELAO
60867-560 FORTALEZA CE
002543.R
27/07/2010
2610812010
26/08/2010
08/09/2010
KIM NITZER QUAT
(%) cloreto de benzalcônio 50%:
nonilfenoletoxi lado
(renex):
água:
3000,00
0001
-

Endereço:

-

Protocolo Ecolyzer:
Recebimento da Amostra:
Início do Ensaio:
Término do Ensaio:
Emissão do Relatório:
Amostra:
Composição Química Declarada:
Quantidade (mL ou g):
LoteNal./ Fab. Declarada:

RESULTADO
Salmo,ieÜa choleraesois (ATCC 10708)
1:100
10 minutos
Eliminação de 60 dos 60 cilindros

Microrganismo Teste
DilJção de Uso
Tempo de Contato
Resultado

j

1
j

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra KIM NITZER QUAT pode ser
considerada SATISFATÓRIA na eficácia bactericida frente a Salmonelia cho!eraesuis (ATCC
10708), quando utilizada na concentração de 1:100 e tempo de contato de 10 minutos.
Metodologia:
Testing Disinfectants against Salmonelia cho/eraesuis Use-Dilution Method. AOAC Official Method
955.14, AOAC 171h Edition 2000.
-

O resultado refere-se à amostra recebida.
Amostragem realizada pelo cliente.
Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados
gerados no ensaio.
É proibida a reprodução parcial deste Relatório.
-

-

-

-

J
HagnestAparecidê de Almeida
Gerente Técnico
CRO: 04161893— IV Região

Sabrina enchini
Analista Responsável
CRBi0 51761101-D
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Sar,eances - produtos

Detalhe do Produto: KIM NITZER QUAT
Nome da Empresa

KIMMAI INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UDA- ME

CNPJ

00224595/0001-69

Nome Comercial

KIM NITZ€R QUAT

Classe Terapêutica

DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTICIA E AFINS

Registro

335360007

Processo

25351.345307/2012.60

Vencimento do Registro

10/2022

Autorização

3.03 536-7

Rótulo
Visualizar 10 rótulo (api/consultwprodutoY3/25351 34530720l26W(otulo/1841 542?AuIlsorízation-Guest)

Apresentação

C=

QMt3QNAl'LAStlCA4 BOMISONA
LASTICA
Validade

Forma Fnmaclutica

NApres.

21/10/2012

LIQUIDO

24 meses

Data de Publicação

Registro

3353600070014

Principio Ativo
[müalageni

• PrLrnárLa- BOMBONA PLÁSTICA
• Secundária - BOMBONA PLASTICA

Local de Fabricação

Fabricantes Nacionais
• KJMMAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIDA- ME- FORTALEZA- BRASIL

Fabricantes Internacionais
[sera dados cadastrados)
Via de Adrninistraçao
FA único

[sem dados «idos4adosj
No

ConservaçAo

CONSERVAREM LUGAR SECO

Restrição de prescrição

(sem dados codoui'odosJ

Restrição do usa

(sem dados cridostrodosj

oescin.iÇio

/sem dados codosrradosj

Re!trita .1 hospitais

Não Informado

Tarja

/stm dados codosrrodos)

Medicamento referência

Não

Apresentação fracionada

Não

Voltar

I1tpUcocsdtas.anvisajv.bi#/sarwades!n cItaos,2535134530720126Q1
?crc=0022459sOD0169
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KIM NITZER
DESINFETANTE PARA SUPERfíCIES FIXAS
DESCRIÇÃO:
Desinfetante, neutralizador de Odores e aromabzanb com poder de limpeza elaborado com
fragrâncias agradáveis que neutralizam odores ambientais e deixa-os suavemente perfumados.
Podendo ser utilizado em qualquer ambiente.
ESPECIFICAÇÕES:
Químicas - Físico-químicas - Organolépticas:
o

Matéria ativa catiôita - Cloreto de benzaicônio.....................2.0/o

FRAGÂNCIA
Iguatemi
Floral
Primavera

DENSIDADE
ASPECTO
PH
1.00
a 1,01 q/cm'
Liquido Transparente 6,7-7,5
Liquido Transparente 6.7-7,5 1,00 a 1.01 q/cm'
Liquido Transparente 16,7-7,51 1,00 a 1.01 9/cm'

ODOR
Lavanda
Floral
Primavera

Biodeg radabilidade:
e

Os tensoativos presentes neste produto estão de acordo com os critérios de
biodegradabil idade conbrme estabelecidos no Regulamento (CE) N° 648/20E4
(segundo ensaios da série OECD 301): Facilmente 8odegradavet (>60%).
o

APLICAÇÃO:
Tem aplicação em restaurantes, hotéis, hospitais, lavabos e et. Pode ser utilizado em qualquer

[32V"

ambiente, limpa e deixa um aroma agradável.
MODO DE USO:
Para desinfecção: Utilizar KIM Nitzer piso.com auxilio de pano ou mopp limpo, deixando agir por no
minimo 10 minutos.
Para limpeza em geral: Fazer uma diluição do KIM Nitzer em água, na concentração de 1:5 a 120,
dependendo da sujidade..
EMBALAGEM: Bombonas plásticas de 5 litros.
PRECAUÇÕES:
Importante. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e
abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e
mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo, ou contactar o Centro de Informação Anti Venenos. Tel.: (p5)
3í55- 5U50 / 3255-5012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatox@ijf.ce.gov.br

—

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Joana Darc Pereira Dantas CRQ:1 01 00048-CE
NR. AUT. FUNCIONAM ENTORQIS: 3.03.536-7 de 30.072007
Reg. M.S. no. 335360010 vencimento 0212018

10'$S) 32)2412)

NÃO E5QÊÇA,o nosso Deparlamenio de CON5uLTORIA
TÉCNICA. está a sua disposlçáo para esclarecer qualquer
dúvida ou ajudá-lo a SOLUCIONAR qualquer problema.

1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Joens Darc P..". 0~CQR:101000'lS.cE
NR. AUT. FuNCI0NA1IEHTO,Ms:
3.03.536-? de 30.07.2007
PRODUTO NOT'flCADO NA A14V1$A.

RELATÓRIO DE ENSAIO - SUPLEMENTAR
AÇÃO BACTERICIDA FRENTE A CEPAS ESPECIFICAS DE
Salmonella choleraesuis
AAI - 255941091R.1
Cliente: KIMMAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, 202 Fortaleza — CE Cep: 60867-560
Protocolo Ecolyzer: 25594/09R
Recebimento da Amostra: 05/02/09
Inicio do Ensaio: 28/02/09
Término do Ensaio: 02103/09
Emissão do Relatório: 08/09/2010
Amostra: KIM NITZER
Composição química declarada(%): Água: 94,24; Nonilfenol etoxilado 9,5 EO: 1,25; Cloreto de
Benzalcõnio 50%: 4,0; Essência: 0,5; Metil Isotiazolona: 0,01; Corante: qsp.
Quantidade: 5000 ml
Lote Declarado: 00001

Fab: 23/01/2009

Vai: 12 meses

RESULTADO
Microrganismo Tésie

r

Diluição de Uso
Tempo de Contato
Resultado -

L

Sa/monelia choieraesuis(ATCC 107Oë)
puro
10 minutos
Eliminação de 60 dos 60 cilindros

-

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos no ensaio, a amostra KIM NITZER pode ser considerada
SATISFATORIA na eficácia bactericida frente a Saimonelia choleraesuis (ATCC 10708), quando
utilizada pura e tempo de contato de 10 minutos.
Metodologia:
Testing Disinfectants against Saimoneila choleraesuis - Use-Dilution Method, AOAC Official Method
955.14, AOAC 17111 Edition 2000.
- O resultado refere-se ã amostra recebida.
- Amostragem realizada pelo cliente.
- Este relatório atende os requisitos da NBR ISO/IEC 17025, o qual garante a rastreabilidade dos dados
gerados no ensaio.
- É proibida a reprodução parcial deste Relatório.
- Este relatório de ensaio suplementar cancela e substitui Integralmente o reÀatório de ensaio de
- n° AA2-25594/09R de 13/04/2009
,SpíwZ &JU,L4Ai.< "
Vanessa Vedoveto
Haghes A5Fecida de Almeida
Gfirente Técnico
Analista Responsável
CRBi0 51500/01-D
CRQ7 60966— IV Região
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1.
•
•
•
•
•

C.

~r
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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: Kim Nltzer
Nome da Empresa: Kimmal indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA
Endereço: Rita Humberto Holanda Cassundé, n°202, Castelão - Fortaleza-Ce
Telefone: (85) 3232-9123
E-mail: klrluial@klmmai.com.br

2. COMPOSIÇÃO $ INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
Preparado -Este produto é uma mistura
• Produto Químico:
Desinfetante Pronto Uso
• Natureza Química:
• Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Não possui ingredientes perigosos em concentração
acima de 1%.
Número CAS
Faixa de Concentração (% em peso)
Nome Químico

3.
•
•
•

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Perigo mais Importante:
Efeitos do produto:
Perigos específicos:

•

Nível de "ri! o:

Produto químico neutro.
O contato pode causar irritações à pele, aos olhos e mucosas.
Produto quimico, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e
Vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no
manuseio.
Fogo —0, Saúde —2, Reatividade —1, Especial - O

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
• Medidas de primeiros —socorros:
Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação
Inalação:
consultar um médico.
> Contato com os olhos e a pele:
Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente um
médico ou centro de Intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 132555012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatoxciif,ce.00v.br
> Ingestão:
Não provocar vómito. Consultar imediatamente um médico ou centro de
intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 / 3255.5012 Fax: (85) 32555048 (CIT) E-mail: çeatoxiif.ce.qov.br
Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto.
Orientações ao médico:
• Não dê nada por via oral a uma pessoa Inconsciente
S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
O produto não 6 inflamável.
• Meios de extinção apropriados:
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO
Utilizar equipamento de proteção individual.
• Precauções pessoais:
> Remoção de fontes de ignição:
Não aplicável
> Controle de poeira:
Não aplicável
è
Prevenção da inalação e do
Utilizar EPI apropriado (vide titulo CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E
contato com a pele, mucosas e
PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para evitar contato direto com o produto.
olhos:
Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas,
• Precauções ambientais:
assim como o solo e a vegetação.
O produto deve ser neutralizado lavando com água em
• Métodos para limpeza:
Abundância ou absorvido com mantas absorvedoras.
ESTABILIDADE E REATIVIDADE
•
•

Estabilidade:
Reações Perigosas:

•

Materiais ou substâncias
incompativeis:

i.
<Y

Estável
Não existe notificação de reação perigosas com este produto.

-

Não existe notificação de incompatibilidade
Com este produto.

-

o

DE

PÁGINAVY

-T
PÕrn*

Não especificado.
Produtos perigosos da
decomposição:
INFORMAÇÕES TOXICOLÕG1CAS
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição
•

•

Toxicidade aguda:

Não especificado.

•

Efeitos locais:

Não especificado.

•

Sensibilização:

Produto químico, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais, comportamentals e impactos do produto.
CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
•

Método de tratamento e
disposição:

Disposição de acordo com as regulamentações
federais, estaduais e locais.

•

Impacto ambiental:

Contém tensoativos biodegradáveis.

•

Produto:

•

Resto de produto:

Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.

•

Embalagens usadas:

Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas,
encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na
reutilização.

INFORMAÇAO SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais
Terrestres:

Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos
vigentes.

•

Número ONU:

Não aplicável.

•

Classe de risco:

Não aplicável.

•

Número de risco:

Não aplicável.

,.

REGULAMENTAÇÕES
•

Informações sobre riscos e
segurança conforme escritas no
rótulo:

Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com
água corrente em abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso
de ingestão acidental, não provoque vômitos, procurar o Centro de
Intoxicação (85) 3255- 5050/3255-5312 Fax (85) 3255-5348 (GIT) E-mail
ceatox@iif.ce.qov.br ou auxilio médico mais próximo levando a embalagem
ou rótulo do produto.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Normatuzações do ministério da saúde - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária ANVISA - wwwanvisa.govbr.
Consulte o rótulo quanto às instruções de uso.
Produto REGISTRADO na ANVISAJMS sob n°335360010 cern vencimento para 02/2018
Responsável Técnica: Joana Dantas - CRQ 10.1000.48
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Sineantes - Produtos

Detalhe do Produto: IM NITZER
Nome da Empresa

KIMMAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ITDA - ME

CNP)

00.224595j00(11-69

Nome Comercial

KIM NITZER

Classe Terapêutica

DESINFETANTE PARA USO GERAL

Registro

3353600)0

Processo

25351.345299/201240

Vencimento do Registro

02/2018

Autorização

Rótulo
Yrajjlizar 1' rótulo (ap./consulta/produtos/3f2535l 34529920I270/roluIoi'l37635O'AuthonzatiOflGueSt)

Apresentação *;w.

Forma Farmacêutica

3t)MBLJNA1tA5IICA • I3OMIIONA
•'LASTICA

LIQUIDO

Validade

24 meses

N' Apres.

Data de Publicação
26/02/2013

Registro

3353600100010

Principio Ativo
Embalagem

Local de Fabricação

• Prmãria - BOMBONA PLASTICA
• Secundâria - BOMBOMA PLASTICA

Fabricantes Nacionais
• KIMMAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Dl LIMPEZA LTDA - ME - FORTALEZA - BRASIL

Fabricantes Internacionais
(sem dados Cadastrados)
Via de Administração

(sem dados cadostrados/

IFA unaco

Não

Conservaço

CONSERVAR EM LUGAR SECO

Restrição de prescrição

(se',' dados cada strodosJ

Restrição de uso

(ser,' dados cr'dosfrodas)

Destinação

(sem dados cadosetadosl

Restrito a hospitais

Não informado

Tarja

jsrr'i dados cadastrados)

Medicamento referência

Não

Apresentação fracionada

Não

Voltar

e
Fdtp:/!c1tas.awIsa.9ov.r/#/safanteWpw(kJt0s/2S351 345 201270t?cnçj=0022459500D169
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KIM DET MAX
DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA GERAL PERFUMADO

DESCRIÇÃO:
KIM-DET MAX é indicado na limpeza geral de pisos, azulejos e outras superfícies gordurosas e graxosas.
Para limpeza e desengraxe de máquinas e equipamentos.
ESPECIFICAÇÕES:
Químicas:
ç
•

Matéria ativa aniônica - Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio

Fisico-químicas:
e

Aspecto: liquido viscoso

14t. a -,--

pH(puro):6.5-7,5

•

c

Solubilidade -Total na água

c.

Aspecto: Liquido viscoso transparente

e

Cor: Violeta

e

Odor: Lavanda

it3-rnS

Biodegradabilidade:
Os tensoativos presentes neste produto estão de acordo com os critérios de
biodegradabilidade conforme estabelecidos no Regulamento (CE) N° 648/2004 (segundo
ensaios da série OECD 301): Facilmente Biodegradável (>60%).

APLICAÇÃO:
Na remoção de gorduras e sujidades de superfícies fixas em geral como pisos, paredes, banheiros, áreas
externas, etc.
MODO DE USO:
Diluir em até 1:50 partes de água. Aplicar KIM DET MAX sobre a superfície com auxílio de esponja ou fibra,
deixar agir. eenxaguarem abundância.
EMBALAGEM: Bomboria plástica de 5 e 20 litros.
PRECAUÇÕES:
Importante. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e
abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico? mostrarlhe a embalagem ou o rótulo, ou contataro Centro de Informação Anti Venenos. Tel.: 85-3255-50hp 132555012— Fax (85)3255-5048 (CIT) E-mail: ççaIoxijf.cc.gov.br.

fl,

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
J
J""Darc Pereira Damas cowlolQoo4*tE
PIR. AUL FuNCIONAMEIqTOjMS
3.03.53S'7 do 3007.2007
PROOUIO IjoTiricADo NAANVISA

Mc:
r
10,11 3fl1,ifl

NÃO ESQUEÇA, o nosso Departamento de CONSULTORIA
TÊCNIcA, está a sua disposição paro esclarecer Qualquer
dúvida ou ajudâlo a SOLUCIONAR qualquer pobema.
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FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUíMICOS

•
•
•
•
•

PRESA
Nome do Produto: KIm Det Max
Nome da Empresa: Klmmai Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA
Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n°202, Castelão - Fortaleza-Ce
Telefone: (85) 3232-9123
E-mail: kimmai@kimmai.com.br

t

2.
•
•
•

COMPOSIÇÃO! INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
Preparado - Este produto é uma mistura
Produto Químico:
Detergente Neutro Concentrado
Natureza Química:
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Não possui ingredientes perigosos em concentração
acima de 1%.
Número CAS
Faixa de Concentração (% em peso)
Nome Químico

3.
•
•
•

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Perigo mais Importante:
Efeitos do produto:
Perigos específicos:

•

Nível de perigo:

Produto químico neutro.
O contato pode causar irritações à pele, aos olhos e mucosas.
Produto químico. podendo provocar irritações á pele, aos olhos e
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.
Fogo —0, Saúde —2. Reatividade - 1, Especial - O

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
• Medidas de primeiros —socorros:
Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação
> Inalação:
consultar um médico.
> Contato com os olhos e a pele:
Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente um
médico ou centro de intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 F 32555012 Fax: (85) 3255-5048 (Cli) E-mail: ceatox@ijf.ce.gov.br
» Ingestão:
Não provocar vômito. Consultar imediatamente um médico ou centro de
intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 1 3255-5012 Fax: (85) 32555048 (Cli) E-mail: ceatox©ijf.ce.gov.br.
» Orientações ao médico:
Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto.
• Não dó nada por via oral a uma pessoa inconsciente
S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
• Meios de extin o a - ro • dados:
O .reduto não é inflamável.
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO
Utilizar equipamento de proteção individual.
• Precauções pessoais:
> Remoção de fontes de ignição:
Não aplicável
> Controle de poeira:
Não aplicável
> Prevenção da Inalação e do
Utilizar EPI apropriado (vide titulo "CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E
PROTEÇÃO INDIVIDUAL") para evitar contato direto com o produto.
contato com a pele, mucosas e
olhos:
Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e ubterrãneas,
• Precauções ambientais:
assim como o solo e a vegetação.
O produto deve ser neutralizado lavando com água em
• Métodos para limpeza:
abundãncia ou absorvido com mantas absorvedoras.
ESTABILIDADE E REATIVIDADE
•
•

Estabilidade:
Reações Perigosas:

Estável
Não existe notificação de reação perigosas com est4j9ø0.

•

Materiais ou substâncias
incompatíveis:

Não existe notificação de incompatibilidade
com este produto.

•

Produtos perlgosos da

Não especificado.

-decomposição:
INFORMAÇÕES TOXICOLÕGICAS
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição
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•

Toxicidade aguda:

Não especificado.

•

Efeitos locais:

Não especificado.

•

Sensibilizaçlo:

Produto quimico, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.

INFORMAÇÕES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentais e Impactos do produto.
CONSIDERAÇOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
•

Método de tratamento e
disposição:

Disposição de acordo com as regulamentações
federais, estaduais e locais.

•

Impacto ambiental:

Contém tensoativos biodegradáveis.

•

Produto:

•

Resto de produto:

Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.

•

Embalagens usadas:

Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas,
encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na
reutilização.

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e Internacionais
•

Terrestres:

Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em
conformidade com a legislação de transporia de produtos perigosos
vigentes.

•

Número ONU:

Não aplicável.

•

Classe de risco:

Não aplicável.

•

Número de risco:

Não aplicável.

REGULAMENTAÇÕES
•

Informações sobre riscos e
segurança conforme escritas no
rótulo:

Em caso de
contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com água corrente
em
abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso de ingestão
acidental, não
provoque vómitos, procurar o Centro de Intoxicação (85) 3255- 5050/32555012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatox@ijf.ce.gov.br
ou auxilio médico mais próximo levando a embalagem ou rótulo do produto.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Normalizações do ministério da saúde - Agència Nacional de Vigilancia
Sanitária ANVISA - www.anvisa.gov.br.
Consulte o rótulo quanto às instruções de uso.
Produto notificado na ANVISMAS
Responsável Técnica: Joana Dantas - CRO 10.1000.48

2017-6-6
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Detalhes do Produto
Assunto

3101 Notificação de Produto de Risco 1.

Produto

KJM DLI MAX

Empresa

00.224.595/0001-69- KIMMAI INDUSTRLA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIDA - ME

Processo

25351034971/2013.27

situação

Notificação Aceita em 22/01/201308:2915

Saneantes

Árti

Versão

Apresentação

Vil

Código / Descrição lAN

SEM NOME]

IIOMBONA PIASTICA • DOML3ONA i'LASTICÃ

Petçóes
Situação

Expediente

Data

Transação

Assunto

U937332115-?

25)10/2015

9349342015

3170- Alteração de Notificação de Produto de Risco 1.

Publicado deferimento

Rótulo
Q. Vusuahzir 1 Rótulo (api/constilia/saneantes/notificados/25351034971 201 327/rotuIo/2909082?Authorizatíon-Guest)
Q visualizar

r Rótulo (apuconsulta/saneantes/nottficados/25351034971 201327/rotolo/29O9083?AuthorizationGuest)
Voltar

btlp ccnstitas.anvisagovtx/#/sareLMiteS/notificados/25351034971201327/?crq 0Dfl4595000169
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KIM LIMPADOR
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DETERGENTE PARA USO ESPECIFICO
DESCRIÇÃO:
Detergente especialmente indicado na lavagem de pisos. manualmente ou pnncipaln,ente quando se utiliza equipamento automático
de lavagem de pisos
ESPECIFICAÇÕES:

•

Químicas:
-

Composição: Tensoativo Aniõnico. AJcalinizanle. Coadjuvante. Conservante. Corante. Atenuador de Espuma e
Agua

•

Fisico-quimnicas:
pH (poro), 7.5 - 8.5
Densidade: 0.98- 1.02
Aspecto Liquido límpido

-

Cor amarelo alaranjado

-

Odor Caracteristico
•

Biodegradabilidade:

.

Os tensoativos presentes neste produto estão de acordo com os criterios de biodegradabilidade conformo
4
estabelecidos no Regulamento (CE) N° 648/2004 (segundo ensaios da série OECD 301) Facilmente
Biodegradável (>50%).
APLICAÇÃO:
Kim Lini;,acor à ulliado quando se deseja operação rápa e eficiente na limpeza de pisos pIas em geral, com mlnimo ataque ao
operador. aintnente e equipamento. Devido si.a alta atividade sobre manchas normalmente encontradas nos pisos, pode ser usado
tanto na manutenção diária quando no desencardimnenlode pisos com forte sujidade.
O
MODO DE USO:
USO MANUAL: pode ser diluldo em água, com diLi çãa de 1:20 a 1.40.
EM AUTOLAVADORAS DE PISO: a diluição clave ser feita em água de acordo com a situação dos pisos e recomendação do Iabricante&
$ujidade Leve - de 1.20 á 1100: Sujidade Media - de 1:20 à 1:50: Sujidade Pesada - de 1:10 á 1:20. E importante a constante avaliaçãor
eJ
monitoramente dos resultados obtidos em locais com caracteristicas sazonais. considerando também que constantemente em
4
2

e

implantaçes do sistema automático, utilizam-se concentrações majores do que as necessárias a sua manutenção.

1

LIMPEZA DE VIDROS e JANELAS: Diluição 1200.

e

EMBALAGEM: Bomtiona plástica de Se 20 litros.
PRECAUÇOES:

Importante. Manter tora do alcance das crianças. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água. Não
ingerir Fni caso de ingestão, consultar imediatamente o módico e mostrar-lho a embalagem ou o rótulo, ou conlatar o Centro de
Informação Anti Venenos. Til.: 85.3255.505013255.5012 - Fax (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: cea10xc1iijf.ct.8 '.hr.

RESPOtISA

Joana O arc Pneima O.nin O

44.
NAO ESQUEÇA, o nosso Depanainertto de CONSULTORIA
TECNICA. está a sua disposição para esciarocer qualquer
,l. 1.1ou ajudá-lo a SOLUCIONAR qualquer problema

:101.CE
00041

NR. AiJt FUNCIONAMENTO~

3 03.536-7 de 30.07 2007
P RODUTO ,loTtricAoo NAANV1SA
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FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS
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1.
•
•
•
•
•

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: KIM LIMPADOR
Nome da Empresa: Klmmal Indústria o Comércio de Produtos do Limpeza LTDA
Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n°202, Castelão - Fortaleza-Co
Telefone: (85) 3232-9123
E-mail: kimmal@kimmal.com.br

2. COMPOSIÇÃO! INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
Preparado - Este produto é uma mistura
• Produto Químico:
Desengordurante Alcalino
• Natureza Química:
• Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Hidróxido de Sódio 5%
Faixa de Concentração (% em peso)
Número CAS
Nome Químico
85546-14-7
Ácido Alquilbenzeno Sulfônico
Cerca de 3%
(Cadeia Linear)
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
• Perigo mais Importante:
• Efeitos do produto:
• Perigos específicos:

Produto químico alcalino.
O contato pode causar irritações á pele, aos olhos e mucosas.
Produto químico, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e vias
respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

•

>
>
?
•

Medidas de primeiros —socorros:
Inalação:

Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação
consultar um médico.
Contato com os olhos e a pele:
Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente um
médico ou centro de intoxicações mais próximo. (85) 3255- 5050 / 32555012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatox@ijf.ce.gov.br
ingestão:
Não provocar vômito. Consultar Imediatamente um médico ou centro de
intoxicações mais próximo. (85) 3255- 5050 13255-5012 Fax: (85) 3255•
5048 (C1T) E-mail: ceatox@ijf.ce.gov.br
Orientações ao médico:
Levar a ficha do dados de segurança ou rótulo do produto.
Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
O produto não é inflamável.
• Meios de extinção apropriados:
S. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO
Utilizar equipamento de proteção individual.
• Precauções pessoais:
> Remoção de fontes de ignição:
Não aplicável
19
> Controle de poeira:
Não aplicável
)- Prevenção da inalação e do Utilizar EPI apropriado (vide titulo 'CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E
contato com a pele, mucosas e PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para evitar contato direto com o produto.
olhos:
Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas,
• Precauções ambientais:
assim como o solo e a vegetação.
O produto deve ser neutralizado lavando com água em 4bundància ou
• Métodos para limpeza:
absorvido com mantas absorvedoras.
ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Estável
Não existe notificação de reação perigosas com este produto.

•
•

Estabilidade:
Reações Perigosa.:

•

substâncias Não existe notificação de incompatibidade com este produt
Materiais
ou
Incompatíveis:
Produtos
da Não especificado.
perigoso.
decomposição:

•

A"

-

INFORMAÇÕES TOXICOLÕGICAS
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

k

*
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•

Toxicidade aguda:

Não especificado.

•

Efeitos locais:

Não especificado.

•

Sensibilização:

pele, aos olhos e vias
Produto químico, podendo provocar irritações
respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.

a

INFORMAÇÕES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentale e Impactos do produto.
CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

•

tratamento
Método
do
disposição:
Impacto ambiental:

•

Produto:

•

Resto de produto:

•

Embalagens usadas:

•

e Disposição de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais.
Contem tensoativos biodegradáveis.
Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, encaminhar
apenas para empresas especializadas e autorizadas na reutilização.

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e Internacionais
•

Terrestres:

Os veiculos de transportes de produtos perigosos devem estar em
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos
vigentes.

•

Número ONU:

Não aplicável.

•

Classe de risco:

Não aplicável.

•

Número de risco:

Não aplicável.

REGULAMENTAÇÕES
•

Informações
sobre riscos e Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com
segurança conforme escritas no água corrente em abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso
de ingestão acidental, não provoque vómitos, procurar o Centro de
rótulo:
Assistência Toxicolágica (Ceatox)
(85) 32555050 ou auxilio médico
mais próximo levando a embalagem ou rótulo do produto.

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

-

Normalizações do ministério da saúde Agência Nacional de Vigilãncia
Sanitária ANVISA www.anvisa.gov.br.
Consulte o rótulo quanto às instruções de uso.
Produto notificado na ANVISNMS.

-

Responsável Técnica: Joana Dantas

- CRQ 10. 1000.48
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Detalhes do Produto
Assunto

3101 Notificação de Produto de RIKO 1

Produto

IaM LIMPADOR

Empresa

00224595/0001-69- KJMMAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIDA - ME

Processo

25351.76763712014-10

Situaçau

Not.Flcaçao Aceita em 12/05/201408 08:15

Saneantes

Área

Apresentação

Versão

:uMBQNA PLÁSTICA • BOMI3ONA 'LASIICA

[SEM NOME]

Código / Descrição lAN

Petições
Expediente

Data

Transação

C99%10/15-9

15/11/7015

9971592015

Situação

Assunto
3170-

AJteraç.o de Notificação de Produto de RISCO 1.

Publicado deferimento

Rótulo
Q Vísualzat 1 Rótulo (apu/consulIa/Saneantes/flO(IfiCacJoS/2535126263220141 0/rorulo/2947772?AuthorlzationGuest)

Voltar

litip uccnsUt&s.anvusa.gov.tw/#/sultaitles/uluüIcaciOS/253512s263flO141a'?crQJ3224s9 0169
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KIM DET PLUS
DETERGENTE CONCENTRADO

L 391.. oE

)'s4aos:

DESCRIÇÃO:

Detergente concentrado para limpeza geral. Proporciona grande economia na lavagem em virtude do
perfeito equilíbrio dos componentes da formulação.

LO5z0a 1.

ESPECIFICAÇÕES:
%.

0t0S

Químicas:
o

ÀY9n

Matéria ativa aniónica - Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio
Agente alcalinizante — hidróxido de sódio

•

o

Sequestrante/Complexante - EDTA(ácido etilenodiaminotetraacetico)

o

Essência — não contém

FisIco-químicas:
pH (puro): 6,5-7,5
Solubilidade - Total na água
Aspecto: Liquido viscoso transparente
o

Cor: azul

o

Odor: sem cheiro

* Blodegradabilidade:
Os tensoativos presentes neste produto estão de acordo com os critérios de
biodegradabilidade conforme estabelecidos no Regulamento (CE) N° 648/2004 (segundo
ensaios da série OECD 301): Facilmente Biodegradável (>60%).
APLICAÇÃO:
Na lavagem manual de louças e utensilios, assim como para pisos, azulejos, paredes, equipamentos,
podendo ser aplicado em todos os tipos de superfícies, removendo e dispersando as sujidades encontradas
com freqüência em cozinhas com eficácia e preservação das superfícies.
MODO DE USO:
Na limpeza geral e na lavagem manual de louças: Aplicar o KIM DET PLUS diluído em até 1:50 partes
conforme o grau de sujidade das superficies, esfregar bem e enxaguar com água corrente e passaro rodo.
EMBALAGEM: Bombona plástica de 5 e 20 litros.
PRECAUÇÕES:
Importante. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e
abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestâo. consultar imediatamente o médico e mostrarlhe a embalagem ou o rótulo, ou contatar o Centro de lnformaçãoAnti Venenos. Tel.: 85-3255-5050/32555012— Fax (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: çczttox(ijf.çc.gov.br.
RESPONSÁVEL TÉtNftO:
Joana D'aic P*r,ua D~CQR:tO100048.CE
NR AUT puNceuAwzHTO,MS,
3.035-1 0* 3001.2007
PRODUTO NOTIFICADO ~VISA.
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NÃO ESQUEÇA.o nosso Depwiernenlo de CONSULTORIA
TÉcNICA, está a soa disposiçao para escla~ qualquer
dOvida ou ajuó.Io a SOLUCIONAR qualquer problema.
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FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
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1.
•
•
•
•
•
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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: Kim det PIus
Nome da Empresa: Kimmai Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA
Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n°202, Castelão - Fortaleza -Ce
Telefone: (85) 3232-9123
E-mail: kimmai@kimmai.com.br

2. COMPOSIÇÃO 1 INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
Preparado - Este produto é uma mistura
.. Produto Químico:
Detergente Neutro Concentrado
• Natureza Química:
• Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Não possui ingredientes perigosos em concentração
acima de 1%.
Número CAS
Faixa de Concentração (% em peso)
Nome Químico

3.
•
•
•

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Perigo mais importante:
Efeitos do produto:
Perigos específicos:

•

Nível do perigo:

Produto químico neutro.
O contato pode causar irritações á pele, aos olhos e mucosas.
Produto químico, podendo provocar irritações á pele, aos olhos e
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.
Fogo - O, Saúde - 2, Reatividade - 1, Especial - O

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
• Medidas de primeiros -socorros:
Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação
' Inalação:
consultar um médico.
Contato com os olhos e a pele:
Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente um
médico ou centro de intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 / 32555012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatoxijf.ce.gov.br
» Ingestão:
Não provocar vômito. Consultar imediatamente um médico ou centro de
intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 / 3255-5012 Fax: (85) 32555048 (CIT) E-mail: ceatox©ijf.ce.gov.br.
» Orientações ao médico:
Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto.
• Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente
S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
O • roduto não é inflamável.
• Meios de extinção a • ro • nados:
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO
Utilizar equipamento de proteção individual.
• Precauções pessoais:
» Remoção de fontes de ignição:
Não aplicável
> Controle de poeira:
Não aplicável
> Prevenção da inalação e do
Utilizar EPI apropriado (vide titulo "CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E
contato com a pele, mucosas e
PROTEÇÃO INDIVIDUAL") para evitar contato direto com o produto.
olhos:
Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrãneas,
• Precauções ambientais:
assim como o solo e a vegetação.
O produto deve ser neutralizado lavando com água em
• Métodos para limpeza:
abundância ou absorvido com mantas absorvedoras.
ESTABILIDADE E REATIVIDADE
•
•

Estabilidade:
Reações Perigosas:

Estável
Não existe notificação de reação perigosas com este produto.

•

Materiais ou substâncias
Incompatíveis:

Não existe notificação de incompatibidade
com este produto.

•

Produtos perigosos da

,--Não especificado.

-.

decomposição:
INFORMAÇES TOXICOLÕGICAS
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição
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•

Toxicidade aguda:

Não especificado.

•

Efeitos locais:

Não especificado.

•

Sensibilização:

Produto qulmico, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.

INFORMAÇÕES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto.
CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
•

Método de tratamento e
disposição:

Disposição de acordo com as regulamentações
federais, estaduais e locais.

•

Impacto ambiental:

Contém tensoativos biodegradáveis.

•

Produto:

•

Resto de produto:

Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.

•

Embalagens usadas:

Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas,
encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na
reutilização.

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais
•

Terrestres:

Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos
vigentes.

•

Número ONU:

Não aplicável.

•

Classe de risco:

Não aplicável.

•

Número de risco:

Não aplicável.

REGULAMENTAÇÕES
•

Informações sobre riscos e
segurança conforme escritas no
rótulo:

\V4

Em caso de
contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com água corrente
em
abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso de ingestão
acidental, não
provoque vômitos, procurar o Centro de Intoxicação (85) 3255- 5050 132555012 Fax: (85) 3255-5048 (CIT) E-mail: ceatoxijf.ce.gov.br
ou auxilio médico mais próximo levando a embalagem ou rótulo do produto.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Normatizações do ministério da saúde - Agência Nacional de Vigilância
w.anvisa.gov.br.
Sanitária ANVISA Consulte o rótulo quanto às instruções de uso.
Produto notificado na ANVISNMS
Responsável Técnica: Joana Dantas -C RO 10.1000.48
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Detalhes do Produto
Assunto

3101- Nots('cação de Produto de Risco 1

Produto

MIM OU PLUS DETERGENTE CONCENTRADO

Empresa

00.274.5990001-69 - KIMMAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Processo

25351.70543612015-24

Sícuaçao

Not.ricaçao Aceita em 17/111201512.25:29

Afia

Apresentação

Versão

IJQML3ONA I'LA$TICA • BOMBONA PLA5TICA

(SEM NOMEJ

Saneantes

Cód%aI D.scr$çlo LAN

Rótulo
Q 'ssuaIzar ii Rótulo (apt/consullalsaneantes/notlficados/25351 705436201524/rotulof2951 310?AulhorizationCuesr)
Voltar

e
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KIMALVL
DESINFETANTE/SANITIZANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES'\,,
ASSISTÊNCIA SAÚDE

3

DESCRIÇÃO:
KIM-ALV L é formulado com uma composição que garante eficiência nos processos de desinfecção e
lavagem, em máquinas lavadoras, com o alvejamento através da remoção de manchas por oxidação.
Proporciona maior durabilidade aos tecidos. Para roupas Hospitalares.
ESPECIFICAÇÕES:
- Química:
Principio Ativo - Hipoclorito de sódio - 9,0%

.Ct a.

tLe*Li

e

- Físico-químicas:
Aspecto - Liquido
- levemente amarelado
Cor
- característico
Odor
pH (1%)- 12,48 ± 0,02

MODO DE USO:
Alvejamento: usar de 3 a 14 mLlkg de roupa seca.
Desinfecção: Diluir 5 mi- do produto em 1 litro de água, deixar agir por 10 minutos, no mínimo.
UTILIZAR LUVA DE PROTEÇÃO. PRODUTO PARA MÁQUINA LAVADORA.
EMBALAGEM: Bombonas plásticas de 05 e 50 litros.
PRECAUÇÔES:
CUIDADO! IRRITANTE PARA OS OLHOS, PELE E MUCOSAS
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos. Evite contato prolongado com a pele.
Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos lave
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte
imediatamente o "Centro de Intoxicações: 08007226001" ou o médico levando o rótulo do produto. Não
dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida
antes de reutilizá-los. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins.
Manter o produto em sua embalagem original. NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.
A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.
Reg. M.S. no. 335360020 vencimento em 1910912021 - PRAZO DE VALIDADE: 06 MESES

"a.
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NÃO ESQUEÇA,o nosso Dopa'nto de coNsuLToplA
TÉCNICA. eslà a sua disposiçâo para esctarecer qualquer
dúvida ou ajudá.Io a SOLUCIONAR qualquer probema.

()

ESTA F ICHA TÉCNICAsó É VÁLIDAEM PAPEL TIMBRADODAEMPRESA

APLICAÇÃO:
Na operação de desinfecção e alvejamento por oxidação das manchas na lavagem de roupas de
algodão e poliéster, brancas e de cores firmes com sujidades leves e pesadas, em máquinas
lavadoras.

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUiMICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
• Nome do Produto: KIm AIv L
• Nome da Empresa: Kimmal Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA
• Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n°202, Castelão - Fortaleza-Co
• Telefone: (85) 3232-9123
• E-mail: sundotce@yahoo.com.br
2. COMPOSIÇÃO! INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
Preparado - Este produto é uma mistura de pós
• Produto Químico:
Alvejante clorado liquido
• Natureza Química:
• Ingredientes ou Impurezas que contribuam para o perigo:
Faixa de Concentração (% em peso)
Nome Químico
10% - 20%
Hipociorito de sódio
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
• Perigo mais Importante:
• Efeitos do produto:
•

Perigos específicos:

•

Nível de perigo:

Número CM
7681-52-9

Oxidante.
Nocivo se ingerido. Corrosivo para pele, aos olhos, aparelho digestivo e
mucosas
Não expór a materiais incompativeis.
Fogo - O. Saúde - 2, Reatividade - 1. Especial - O

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
• Medidas de primeiros —socorros:
Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação
> Inalação:
consultar um medico.
> Contato com os olhos e a pele:
Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente um
médico ou centro de Intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 / 32555012 Fax: (85) 3255-5048 (Cli) E-mail ceatox@iif.ce.qov.br
» Ingestão:
Não provocar vómito. Consultar imediatamente um médico ou centro de
intoxicações mais próximo (85) 3255- 5050 / 3255-5012 Fax: (85) 32555048 (CIT) E-mail: ceatoxijf.ce.00vbr
> Orientações ao médico:
Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto.
• Não dó nada por via oral a uma pessoa inconsciente
S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
O produto não é inflamável.
• Meios de extinção apropriados:

_Iw

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO
Utilizar equipamento de proteção individual.
• Precauções pessoais:
Remoção de fontes de Ignição:
Não aplicável
» Controle de poeira:
Não aplicável
» Prevenção da inalação e do
Utilizar EPI apropriado (vide título -CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E
contato com a polo, mucosas e
PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para evitar contato direto com o produto.
olhos:
Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas,
• Precauções ambientais:
assim como o solo e a vegetaçãoO produto deve ser neutralizado lavando com água em
• Métodos para limpeza:
ir
abundância ou absorvido com mantas absorvedoras.
ESTABILIDADE E REATIVIDADE
•
•

Estabilidade:
Reações Perigosas:

Estável
Não existe notificação de reação perigosas com este produto.

•

Materiais ou substâncias
incompatíveis:

Não existe notificação de incompatibidade
com este produto.

•

Produtos perigosos da

Não especificado.

decomposição:
INFORMAÇÕES TOXICOLÕGICAS
Informações de acordo com as diferentes vias de exposição
•

Toxicidade aguda:

Não especificado.

•.-...'

•

Efeitos locais:

Não especificado.

•

Sensibilização:

Produto químico. podendo provocar initações â pele, aos olhos e
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.

INFORMAÇÕES ECOLOGICAS
Efeitos ambientais, comportamentais e Impactos do produto.
CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
•

Método de tratamento e
disposição:

Disposição de acordo com as regulamentações
federais, estaduais e locais.

•

Impacto ambiental:

Contém tensoativos biodegradáveis.

•

Produto:

•

Resto de produto:

Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.

•

Embalagens usadas:

Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas,
encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na
reutilização.

INFORMAÇAO SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais
•

Terrestres:

Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos
vigentes.

•

Número ONU:

Não aplicável.

•

Classe de risco:

Não aplicável.

•

Número de risco:

Não aplicável.

REGULAMENTAÇÕES
•

Em caso de contato com os 01h05 ou outras partes do corpo, lavar com
água corrente em abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso
de ingestão acidental, não provoque võmitos, procurar o Centro de
Intoxicação (85) 3255- 5050 13255-5012 Fax: (85) 3255-5048 (Cli) E-mail:
ceatoxiif.ce.qov.br ou auxilio médico mais próximo levando a embalagem
ou rótulo do produto.

Informações sobre riscos e
segurança conforme escritas no
rótulo:

OUTRAS INFORMAÇÕES

-

Normalizações do ministério da saúde Agência Nacional de Vigilância
Sanitária ANVISA www.anvisa.gov.br.
Consulte o rótulo quanto ás instruções de uso.
Produto Registrado na ANVISA/MS sob n 335360004 de 09/03/2011.

-

Responsável Técnica: Joana Dantas

- CRO 10.1000.48
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Detalhe do Produto: KIM ALV L
Nom, da Empresa

KIMMAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ

00224.595/0001-69

Nome Comercial

CM ALY

Classe Terapêutica

DESINFETANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES

Registro

335360020

Processo

2535l.219808/2016-31

Vencimento do Registro

09/2021

Apresentaç30

Forma Farmacêutica

ATIVAJ

BOMBONA PLASTICA • BQM(3ONA
PLÁSTICA

LIQUIDO

Validade

6 meses

\•._

..

/

3.03.536-7

Autorização

N Apres.

.

Data de Publicação
19/09(2016

Registro

3353600200015

Principio Ativo
Embalagem

Local de Fabricação

• Primária- BOM BONA PLÁSTICA
• Secundára - 8OMBONA PLASTICA

Fabricantes Nacionais
KIMM.AI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIDA - ME . FORTALEZA- BRASIL

Fabricantes Internacionais
[sem dados cadastrados]
Via de Administração

(sem dados cadastradas]

IÇA único

N3o

Conservação

CONSERVAREM LUGAR SECO

Restrição de prescrição

(sem dados cadastrados)

Rt-triçáIlo de uso

(sem dados cadastrados)

Detinaçáo

(ser': dados cadastrados)

Restrito a hospitais

Não Informado

Tarja

(sem dados codasci-adosj

Medicamento referência

Não

Apresentação fracionada

Não

Voltar
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KIM LAV L
DETERGENTE ESPECIAL PARA LAVAR ROUPAS
DESCRIÇÃO:
KIM LAV L um detergente neutro com formulação especial para os diversos segmentos
de lavanderia, inclusive roupas domésticas e delicadas como os enxovais de bebês e
crianças pequenas, bem como, roupas de festas e pelúcias, sema gredir as fibras.
ESPECIFICAÇÕES:
-Químicas:
o Tensoativo aniônico, Coadjuvante, Alcalinizante, Estabilizante, Conservante,
Espessante, Corante e Água.
Físico-químicas:
opH (puro): 7,5+ 1
o Solubilidade -Total na água
oAspecto: Liquido viscoso transparente
o Cor: INCOLOR/ TRANSPARENTE
o Odor: Sem Cheiro.
Biodegradabilidade:
o Os tensoativos presentes neste produto estão de acordo com os critérios de
biodegradabilidade conforme estabelecidos no Regulamento (CE) N° 648/2004
(segundo ensaios da série OECD 301): Facilmente Biodegradável (>60%).
-

APLICAÇÃO:
Na lavagem manual e automática de roupas de modo geral.
MODODE USO:
Lavanderia Liquida: Umectação, pré-lavagem e lavagem: 0,5 a 8,0 ml/kg de roupa seca.
Lavanderia convencional: Adicione 50 mL de KIM LAV L para cada 10 L de água. Dissolva
em água antes de lavar as roupas, enxágue após a lavagem.
EMBALAGEM: Bombona plástica de 5,20 e 50 litros.
PRECAUÇÕES:
Importante. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contato com os olhos, lavar
imediata e abundantemente com água. Não ingerir. Em caso de ingestão, consultar
imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo, ou contatar o Centro de
Informação Anti Venenos. Tel.: 85-3255-505013255-5012 — Fax (85) 3255-5048 (CIT) Email: ceatox@ijf.ce.gov.br.

.......

ESTAFICHA TÉCNICAsÕÉ VÁLIDAEMPAPEL TIMBRADODA EMPRESA
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FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

1.
•
•
•
•
•

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: KIm 1.4V L
Nome da Empresa: Kimmai Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA
Endereço: Rua Humberto Holanda Cassundé, n°202, Castelão - Fortaleza-Ce
Telefone: (85) 3232-9123
E-mail: kirnmai@klimmai.com.br

2. COMPOSIÇÃO! INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
Preparado - Este produto é uma mistura
• Produto Químico:
Detergente Neutro Super Concentrado
Natureza Química:
• Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Não possui ingredientes perigosos em concentração
acima de 1%.
Número CAS
Fala de Concentração (% em peso)
Nome Químico
85546-14-7
Cerca de 10%
Ácido Alquilbenzeno Sulfõnico
(Cadeia Linear)

.

3.
•
•
•

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Perigo mais Importante:
Efeitos do produto:
Perigos específicos:

Produto químico neutro.
O contato pode causar irritações á pele, aos olhos e mucosas.
Produto químico, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e
vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.
Fogo - O. Saúde -2. Reatividade - 1, Especial - O

• Nível de perigo:
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
• Medidas de primeiros -socorros:
Levar a pessoa para um local ventilado. Se houver sinais de intoxicação
Inalação:
consultar um médico.
) Contato com os olhos e a pele:
Lavar com água corrente durante 15 minutos. Consultar imediatamente um
médico ou centro de intoxicações mais próximo. Centro de Assistência
Toxicológica (Ceatox) - (85) 32555050
e Ingestão:
Não provocar vômito. Consultar imediatamente um médico ou centro de
Intoxicações mais próximo. Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox)(85) 32555050
r Orientações ao médico:
Levar a ficha de dados de segurança ou rótulo do produto.
• Não dó nada por via oral a uma pessoa Inconsciente

-

S. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
O produto não é inflamável.
• Meios de extinção apropriados:
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA VAZAMENTO/DERRAMAMENTO
Utilizar equipamento de proteção individual.
• Precauções pessoais:
> Remoção de fontes de Ignição:
Não aplicável
» Controle de poeira:
Não aplicável
> Prevenção da inalação e do Utilizar EPI apropriado (vide titulo CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E
contato com a pele, mucosas e PROTEÇÃO INDIVIDUAL") para evitar contato direto com o produto.
olhos:
Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrãneas,
• Precauções ambientais:
assim como o solo e a vegetação.
O produto deve ser neutralizado lavando com água em abundância ou
• Métodos para limpeza:
absorvido com mantas absorvedoras.
ESTABILIDADE E REATIVIDADE
• Estabilidade:
• Reações Perigosas:

Estável
Não existe notificação de reação perigosas com este produto.

• Materiais
substâncias Não existe notificação de incompatibilidade com este produto.
ou
incompativeis:
da Nfiuespecificado.
• Produtos
perigosos

DE
4;
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FINFORMAÇESTOXICOLOGICAS
,Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

.

Toxicidade aguda:

Não especificado.

•

Efeitos locais:

Não especificado.

•

Sensibilização:

Produto quimico, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e vias
respiratórias. utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto.
CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

•

tratamento
Método
de
disposição:
Impacto ambiental:

•

Produto:

•

Resto de produto:

•

Embalagens usadas:

•

e Disposição de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais.
Contem tensoativos biodegradáveis.
Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou
incineração.
Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, encaminhar
apenas para empresas especializadas e autorizadas na reutilização.

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE
Regulamentações nacionais e internacionais
Terrestres:

Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em
conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos
vigentes.

•

Número ONU:

Não aplicável.

•

Classe de risco:

Não aplicável.

•

Número de risco:

Não aplicável.

REGULAMENTAÇÕES
Informações
sobre riscos e Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com
segurança conforme escritas no água corrente em abundãncia, se houver irritação após a lavagem ou caso
rótulo:
de ingestão acidental, não provoque vômitos, procurar o Centro de
Assistência Toxicoiógica (Ceatox)
(85) 32555050 ou auxílio médico
mais próximo levando a embalagem ou rótulo do produto.

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

-

-

Normatizações do ministério da saúde Agência Nacional de Vigilância
Sanitária ANVISA www.anvisa.gov.br.
Consulte o rótulo quanto as instruções de uso.
Produto notificado na ANVISNMS
Responsável Técnica: Joana Cantas
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premisse
Higiene e Conforto a Todo Tempo

Produto: Sabonete Ant,téptijii
Data da última revisão.

FICHA TÉCNICA
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: Sabonete Antisséptico Premisse
Registro ANVISA: 230930015.001-1
Processo ANVISA: 25351. 22344312002-98
Validade: 2 anos
Grau: 2 - Produto registrado na ANVISA
Produto destinado a assepsia das mãos.
Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 02.946.060/0001-27
Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 - Boqueirão.
Cidade: Curitiba - PR
Telefone: (41) 3377-1873
www.premisse.com.br
Data da Última revisão: 09/07/2015
RESTRIÇÕES DE USO: Não deve ser utilizado por pessoas que apresentem sensibilidade ao
Triclosan.

L

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Sabonete Antisséptico Triclosan é recomendado para lavagem correta das mãos, pois possui
eficácia contra uma ampla faixa de bactérias. Foi desenvolvido para ser utilizado por profissionais
da saúde, na manipulação de alimentos ou onde houver a necessidade de higienização das
mãos.
• Elimina 99.99% das bactérias. Sa!mone!Ia cho!eraesuis, Staphyíococcus aureus.
• Não agride a pele, pois possui p11 fisiológico.
• Emolientes que amaciam e suavizam a pele.

L

INDICAÇÕES E MODO DE USAR

4
LtI

Campo de aplicação
Tem aplicação em cozinhas industriais, indústrias alimentícias, laboratórios, hospitais (exceto em
áreas críticas).
ÁO
Modo de usar
Umedecer as mãos ou a área a ser lavada com água. Aplicar o sabonete com movimentos
circulares. Enxaguar e secar.

L

PROPRIEDADES FíSICO-

MICAS

remisse
P
HIQen,, e Co' rta a Todo Tempo

,;
1 ''
Produto: Sabonete Antissépo Preit
Data da última revisão:

p11 100% : 5,0-7,0
Aparência e Odor: Liquido viscoso, branco perolado, inodoro.
Densidade: 0,90- 1,10 g/cm3
Viscosidade: 1500 - 5000 cP (Viscosimetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 3/20 RPM.) á
temperatura de 25°C
Solubilidade na água: 100%
Diluição: Pronto para usar. Sem diluir.
Ativo: Triclosan 0,5%

LI

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

DISODIUM EDTA, LAURETH - 2, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA,
CITRIC ACtO, SODIUM CITRATE, GLYCOL STEARATE, TRICLOSAN, PROPYLENE
GLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE,
SODIUM CHLORIDE, AQUA.

L

APRESENTAÇÃO
•Reíl de 800 ml.
•Bombonas de 5 litros.
-Frasco de 1 litro.

RISCOS À SAÚDE E MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por no mínimo de 15 minutos. Lavar
com Água tici cada. Consultar um médico.
Contato com a pele: Não oferece riscos.
Ingestão: Não provocar vómitos. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico.
Inalação: Não oferece riscos.

E

LOTE E VALIDADE

Lote: Definido pelo número de lote impresso no rótulo nas etiquetas dos refis, nos frascos e nas
caixas.
Validade: 24 meses após a data de fabricação impressa nos rótulos, nas etiquetas dos refis, nos
frascos e nas caixas.
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Daniel Luiz Wyler - CRQ IX- 09301127

