








Lote (14) - Cera líquida   concentrada, galão com 5 litros, acabamento aquoso, à base de

Lote (15) - Cera líquida   concentrada, galão com 5 litros, acabamento aquoso, à base de





Lote (20) - Cesto para lixo   material: plástico, aberto, sem tampa, sem alça, com capacidade







Lote (28) - Desinfetante limpeza líquida   galão com 5 litros, categoria básica restrita ao uso



















Lote (52) - Limpa cerâmica   composto com Ácido Sulfônico, coadjuvante, tensoativo não

Lote (54) - Limpa vidros   com secagem rápida e ação anti-manchas, franco com 500 ml.



Lote (55) - Lixeira   100 litros, tampa normal descrição: lixeira, material polietileno,





Lote (64) - Pá coletora de lixo   com chapa em aço 24, cabo em madeira, tamanho médio, de















ácidos graxos de sebo e soja coadjuvante, glicerina ante   redpositante e água. Barra com

e número do lote. Composição mínima   tensoativo, enzimas, água, perfume, coadjuvantes,



e número do lote. Composição mínima   tensoativo, enzimas, água, perfume, coadjuvantes,









Lote (101) - Tesoura de jardim 12  - lâminas em aço, cabo em madeira. Tesoura ideal para







Lote (110) - Vassoura de nylon   esfregão com base de 30 cm, com cabo de madeira medido











Lote (14) - Cera líquida   concentrada, galão com 5 litros, acabamento aquoso, à base de

Lote (15) - Cera líquida   concentrada, galão com 5 litros, acabamento aquoso, à base de





Lote (20) - Cesto para lixo   material: plástico, aberto, sem tampa, sem alça, com capacidade







Lote (28) - Desinfetante limpeza líquida   galão com 5 litros, categoria básica restrita ao uso

















Lote (52) - Limpa cerâmica   composto com Ácido Sulfônico, coadjuvante, tensoativo não



Lote (54) - Limpa vidros   com secagem rápida e ação anti-manchas, franco com 500 ml.

Lote (55) - Lixeira   100 litros, tampa normal descrição: lixeira, material polietileno,







Lote (64) - Pá coletora de lixo   com chapa em aço 24, cabo em madeira, tamanho médio, de













ácidos graxos de sebo e soja coadjuvante, glicerina ante   redpositante e água. Barra com



e número do lote. Composição mínima   tensoativo, enzimas, água, perfume, coadjuvantes,

e número do lote. Composição mínima   tensoativo, enzimas, água, perfume, coadjuvantes,











Lote (101) - Tesoura de jardim 12  - lâminas em aço, cabo em madeira. Tesoura ideal para





Lote (110) - Vassoura de nylon   esfregão com base de 30 cm, com cabo de madeira medido





















    No dia 18/04/2018, às 10:42:02 horas, no lote (14) - Cera líquida   concentrada, galão com

    No dia 14/05/2018, às 09:52:27 horas, no lote (14) - Cera líquida   concentrada, galão com

    No dia 15/05/2018, às 16:30:45 horas, no lote (14) - Cera líquida   concentrada, galão com

    No dia 15/05/2018, às 16:30:45 horas, no lote (14) - Cera líquida   concentrada, galão com

    No dia 18/04/2018, às 10:33:05 horas, no lote (15) - Cera líquida   concentrada, galão com



    No dia 14/05/2018, às 09:52:51 horas, no lote (15) - Cera líquida   concentrada, galão com

    No dia 15/05/2018, às 16:31:21 horas, no lote (15) - Cera líquida   concentrada, galão com

    No dia 15/05/2018, às 16:31:21 horas, no lote (15) - Cera líquida   concentrada, galão com







    No dia 18/04/2018, às 10:40:09 horas, no lote (20) - Cesto para lixo   material: plástico,



    No dia 14/05/2018, às 09:55:44 horas, no lote (20) - Cesto para lixo   material: plástico,

    No dia 15/05/2018, às 16:25:00 horas, no lote (20) - Cesto para lixo   material: plástico,

    No dia 15/05/2018, às 16:25:00 horas, no lote (20) - Cesto para lixo   material: plástico,









    No dia 18/04/2018, às 11:13:54 horas, no lote (28) - Desinfetante limpeza líquida   galão

    No dia 14/05/2018, às 10:07:10 horas, no lote (28) - Desinfetante limpeza líquida   galão



    No dia 15/05/2018, às 16:32:45 horas, no lote (28) - Desinfetante limpeza líquida   galão

    No dia 15/05/2018, às 16:32:45 horas, no lote (28) - Desinfetante limpeza líquida   galão































    No dia 18/04/2018, às 15:51:23 horas, no lote (52) - Limpa cerâmica   composto com Ácido

    No dia 14/05/2018, às 10:18:56 horas, no lote (52) - Limpa cerâmica   composto com Ácido

    No dia 15/05/2018, às 16:54:31 horas, no lote (52) - Limpa cerâmica   composto com Ácido

    No dia 15/05/2018, às 16:54:31 horas, no lote (52) - Limpa cerâmica   composto com Ácido



    No dia 18/04/2018, às 15:45:29 horas, no lote (54) - Limpa vidros   com secagem rápida e

    No dia 14/05/2018, às 10:19:48 horas, no lote (54) - Limpa vidros   com secagem rápida e

    No dia 15/05/2018, às 15:36:45 horas, no lote (54) - Limpa vidros   com secagem rápida e

    No dia 15/05/2018, às 15:36:45 horas, no lote (54) - Limpa vidros   com secagem rápida e



    No dia 18/04/2018, às 15:52:41 horas, no lote (55) - Lixeira   100 litros, tampa normal

    No dia 14/05/2018, às 10:20:13 horas, no lote (55) - Lixeira   100 litros, tampa normal

    No dia 15/05/2018, às 16:28:45 horas, no lote (55) - Lixeira   100 litros, tampa normal

    No dia 15/05/2018, às 16:28:45 horas, no lote (55) - Lixeira   100 litros, tampa normal









    No dia 18/04/2018, às 16:41:11 horas, no lote (64) - Pá coletora de lixo   com chapa em



    No dia 14/05/2018, às 10:26:48 horas, no lote (64) - Pá coletora de lixo   com chapa em

    No dia 15/05/2018, às 16:42:01 horas, no lote (64) - Pá coletora de lixo   com chapa em

    No dia 15/05/2018, às 16:42:01 horas, no lote (64) - Pá coletora de lixo   com chapa em



























coadjuvante, glicerina ante   redpositante e água. Barra com 200 gramas, acondicionados em

coadjuvante, glicerina ante   redpositante e água. Barra com 200 gramas, acondicionados em

coadjuvante, glicerina ante   redpositante e água. Barra com 200 gramas, acondicionados em

coadjuvante, glicerina ante   redpositante e água. Barra com 200 gramas, acondicionados em

deverá conter a data de fabricação, validade e número do lote. Composição mínima  

deverá conter a data de fabricação, validade e número do lote. Composição mínima  



deverá conter a data de fabricação, validade e número do lote. Composição mínima  

deverá conter a data de fabricação, validade e número do lote. Composição mínima  

deverá conter a data de fabricação, validade e número do lote. Composição mínima  

deverá conter a data de fabricação, validade e número do lote. Composição mínima  

deverá conter a data de fabricação, validade e número do lote. Composição mínima  



deverá conter a data de fabricação, validade e número do lote. Composição mínima  



















    No dia 19/04/2018, às 11:05:09 horas, no lote (101) - Tesoura de jardim 12  - lâminas em

    No dia 14/05/2018, às 09:43:46 horas, no lote (101) - Tesoura de jardim 12  - lâminas em









    No dia 19/04/2018, às 11:39:24 horas, no lote (110) - Vassoura de nylon   esfregão com

    No dia 14/05/2018, às 10:55:49 horas, no lote (110) - Vassoura de nylon   esfregão com

    No dia 15/05/2018, às 16:57:16 horas, no lote (110) - Vassoura de nylon   esfregão com



    No dia 15/05/2018, às 16:57:16 horas, no lote (110) - Vassoura de nylon   esfregão com








