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AO EDITAL DE PREGÃO Nº 05/PMCS/2015 

 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

OBJETO: Registro de preços de Materiais de Limpeza e afins, para uso no Município de 

Cocal do Sul. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
MARCAS PRÉ 
APROVADAS 

APROVADAS REPROVADAS MOTIVO 

01 

ÁGUA SANITÁRIA: multiuso, composição hidróxido 
de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de sódio 
2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 5 litros, 
com registro e autorização de funcionamento 
emitidos pelo Ministério da Saúde, prazo de 
validade e Químico responsável. 

Galão 
Rossi; São Paulo; 

Raridade; JJ; 
Rialer 

Mais Brilho 
  

02 

CLORO LÍQUIDO: Hipoclorito de Sódio 3,9 a 5,6%. 
Embalagem de 5 litros, com registro e autorização 
de funcionamento emitidos pelo Ministério da 
Saúde, prazo de validade e Químico responsável. 

Galão 
São Paulo; 

Raridade; Rialer  
  

03 

AROMATIZANTE: Floral, Talco ou Lavanda, para 
lavagem geral de superfícies, banheiros e 
utensílios. Por ser concentrado, proporciona 
otimização em sua utilização. Embalagem de 5 
litros. Aspecto físico: líquido. O produto deve ter 
registro no Ministério da Saúde, prazo de validade e 
Químico responsável. 

Galão 
Rossi; São Paulo; 

Raridade; JJ; 
Rialer 

Mais Brilho 
  

04 

AMACIANTE DE ROUPAS: Aspecto físico líquido 

viscoso concentrado, perfumado. Embalagem de 5 
litros, que deve conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, 
validade, número de registro no Ministério da Saúde 
e Químico responsável. 

Galão 
Rossi; São Paulo; 

Raridade; JJ; 
Rialer 

Mais Brilho 
  

05 

DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS: Neutro, 
concentrado, para lavagem de louças ou 
superfícies, biodegradável, com excelente ação 
desengordurante, o produto deve ter registro no 
Ministério da Saúde, prazo de validade e Químico 
responsável. Embalagem de 5 litros. 

Galão 
Rossi; São Paulo; 

Raridade; JJ; 
Rialer 

Mais Brilho 
  

06 

DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROUPAS: 
Concentrado, para lavagem de roupas e panos, 
com fragrância. Embalagem de 5 litros. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, número do lote, 
validade e número de registro no Ministério da 
Saúde e Químico responsável. 

Galão 
Rossi; São Paulo; 
Raridade; Rialer 

Mais Brilho 
  

07 

SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS: Sabonete 
líquido, aspecto físico viscoso, com fragrância de 
coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e 
hidratação da pele. Embalagem de 5 litros. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, número do lote, 
validade e número de registro no Ministério da 
Saúde e Químico responsável. 

Galão JJ 
 

Sauba, Mais 

Brilho 

Não atende as 
especificações 

08 

LIMPADOR MULTIUSO: Limpador diluível em água 
– limpeza diária. Ingrediente ativo: Linear alquil 
benzeno sulfonato de sódio. Ácido dodecil benzeno 
sulfônico, conservante, tenso ativo, neutralizante, 
perfume, sequestrante, corante, veículo e aditivo, 
tenso ativo biodegradável. Embalagem de 5L. O 
produto deve ter registro no Ministério da Saúde, 

Galão 
Rossi; São Paulo; 
Raridade;  Rialer 

Mais Brilho 
  



prazo de validade e Químico responsável. 

09 

LAVA AUTOS: Detergente automotivo concentrado 
com grande eficiência de limpeza para carros, 
caminhões, ônibus e máquinas pesadas. 
Ele pode ser diluído até 2%, removendo a sujeira 
sem manchar ou danificar a pintura.  
Deve possuir pH neutro e conter  tensoativo 
biodegradável. Embalagem de 50 kg, com registro e 
autorização de funcionamento emitidos pelo 
Ministério da Saúde, prazo de validade e Químico 
responsável. 

Unidade  
 

  

10 

LIMPA VIDRO:  Tipo líquido, com álcool. Cor 
incolor/azul. Frasco plástico de 500 ml, com 
aplicador tipo gatilho ou bico dosador. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência e validade. 

Unidade 

Sauba; Veja; 
Vidrex; Ajax; Bom 

Bril (Pratice); 
Casa e Perfume; 

Rialer 

 
  

11 

ALCOOL ETÍLICO EM GEL: Álcool gel com no 

mínimo 400g c/ válvula pump - Álcool 70%. Gel para 
higienizar as mãos ou superfícies. Ação bactericida 
e antisséptica. Embalagem transparente. 

Unidade 
Cooperalcool; 

Sauba; Eversoft; 
Asseptgel 

 
  

12 

AROMATIZADOR DE AMBIENTES: Desodorizador 
de ambiente aerosol. Fragrâncias diversas. Frasco 
de no mínimo 300 ml. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. Não deve conter 
CFC. 

Unidade 
Dom Line; Air 
Wick; Glade  

  

13 

ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO: Hidratado – para uso 
doméstico - 46º INPM, com registro do responsável 
químico, registro no Inmetro, com data de 
envasamento, nº de lote e validade na embalagem, 
com tampa de rosca para facilitar o manuseio. 
Frasco plástico de 1L. 

Unidade 

Cooperalcool; 
Sauba; Zulu; Da 
Ilha; Araucária; 

Mega 
 

  

14 

ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO: Hidratado – para uso 
doméstico – 92,8º INPM, com registro do 
responsável químico, registro no Inmetro, com data 
de envasamento, nº de lote e validade na 
embalagem, com tampa de rosca para facilitar o 
manuseio. Frasco plástico de 1L. 

Unidade 

Cooperalcool; 
Sauba; Zulu; Da 
Ilha; Araucária; 

Mega 
 

  

15 

AVENTAL DE TECIDO: De napa forrado com 

bainha, com 3 alças, sendo uma no pescoço e duas 
para a cintura. Impermeável que ofereça proteção 
contra abrasão e produtos químicos variados, com 
bolso tipo canguru, no tamanho: 120 x 70 cm. 

Unidade  
 

  

16 

BALDE PEQUENO: Balde plástico resistente, c/ 
alça em metal resistente, c/ capacidade pra 8 a 10 
L. Livre de BPA/BPDE. 

Unidade 
Jaguar; Plasvale; 
Sanremo; Plasutil  

  

17 

BALDE GRANDE: Balde plástico resistente, c/ alça 
em metal resistente, c/ capacidade pra 18 a 20 L. 
Livre de BPA/BPDE 

Unidade 
Jaguar; Plasvale; 
Sanremo; Plasutil  

  

18 

BALDE PARA RODO MÁGICO: Balde plástico 
oval, com capacidade para 14 a 15 litros para rodo 
mágico de 28 cm. 

Unidade  
 

  

19 

BALDE COM ESPREMEDOR + MOP ÚMIDO: 
Balde espremedor mais mop úmido, com cabo de 
1.40m, ideal para limpeza de piso, substitui com 
vantagens e pano de chão lavável. Contendo: 
- Móp Umido 
- Clip de fixação para haste. 
- sistema de espremedor com pressão superior – 
Dreno de escoamento de água suja.  
- Divisória de água limpa e suja injetada no próprio 
balde. 
- Capacidade para 30 litros 
- Rodízios projetados para fácil manutenção e 
higienização 
- placa sinalizadora  
- Medidas Comp./ Larg./alt./ (52x37x48cm) 

Kit  
 

  

20 

BORRIFADOR/ PULVERIZADOR: Corpo e gatilho 
em plástico polipropileno, resistente, capacidade 
para 500 ml. 

Unidade  
 

  

21 CARRO EXTRA TRIPLEX: Carro bandeja Unidade  
 

  



produzido em polipropileno e alumínio anodizado é 
extremamente resistente e versátil. Possui sistema 
de quatro rodas giratórias que facilitam o 
deslocamento em locais restritos e corredores, 
ambientes propícios para sua utilização. Com 
capacidade para até 45 Kg em cada compartimento. 
Carro triplex fechamento + portas, fechamentos de 
portas proteger as matérias e guarda los em 
segurança. 

22 

CERA LÍQUIDA ALTO BRILHO: A base de 
carnaúba, perfumada. Aplicação em pisos 
cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Cores: 
amarela, vermelha ou incolor. Unidade com 750 ml. 
A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, número do lote, 
validade e número de registro no Ministério da 
Saúde e Químico responsável. 

Unidade  
 

  

23 

CERA LÍQUIDA: A base de carnaúba, perfumada. 
Aplicação em pisos cerâmicos, granitos, mármore e 
paviflex. Cores: amarela ou vermelha. Baldes de 13 
kg com alça e tampa resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, validade 
e número de registro no Ministério da Saúde e 
Químico responsável. 

Balde Zavaski (Andréia) 
 

  

24 

COADOR DE PANO GRANDE: Coador, para café, 
tecido em 100% algodão, cor branca com 14 cm de 
diâmetro, aramado, cabo de madeira lisa de 
aproximadamente 10 cm. 

Unidade 

Novo Horizonte; 
Coisas do 

Campo; Cristalfio; 
JOTA 

Michelon Zaleana 
Não atende as 
especificações 

25 

CAIXA DE PALITOS DE FÓSFORO: Palitos de 
fósforo de segurança (longos). Acondicionados em 
caixas com 240 unidades. 

Caixa Fiat Lux 
 

  

26 

COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL: Copo plástico 
com capacidade para 180 mL, que possam ser 
utilizados para água, sucos ou café. Material “PP”. 
Segundo normas da ABNT. Caixa c/ 2500 unidades. 

Caixa  
 

  

27 

COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL: Copo plástico 
com capacidade para 50 mL, que possam ser 
utilizados para água, sucos ou café. Material “PP”. 
Segundo normas da ABNT. Caixa c/ 5000 unidades. 

Caixa  
 

  

28 

CARRO FUNCIONAL COM BOLSA: Fabricado em 
polipropileno de alta resistência com colunas em 
alumínio anodizado. Indicados para transporte de 
roupas, alimentos, produtos e descartáveis. Quatro 
rodízios giratórios de quatro polegadas que 
possibilitam seu fácil deslocamento. Tampa 
bipartida com compartimento de objetos e 
acessórios. Fornecidos em quatro cores para 
identificação de áreas. Auxiliam na prevenção da 
contaminação cruzada, pois conjuntos utilizados em 
sanitários ou outros ambientes com níveis críticos 
de contaminação. Composto por: 01 bolsa de vinil 
amarela, garantia do fornecedor, medidas 
(montado): 116 cm (comp) X 57 cm (larg) X 100 cm 
(alt).  

Unidade  
 

  

29 
CORDA PARA VARAL Nº 5: Corda em nylon, 
resistente. Pacote com 10 metros. 

Unidade Supercorda 
 

  

30 

CORDA PARA VARAL: Feita em aço com 
revestimentos, acompanha duas presilhas para 
fixação, comprimento de 15 a 20 metros. 

Unidade  
 

  

31 

DESODORANTE SANITÀRIO: Tipo pedra sanitária, 
perfumado, aromas variados, embalado em 
celofane, a prova de vazamento, com no mínimo 
30g; com ação bacteriostática e aromatizante e 
suporte plástico, contendo data de fabricação e 
validade. 

Unidade  
 

  

32 
ESFREGÃO DE AÇO: Tipo palha de aço, redondo. 
Aplicação: louça. 

Unidade  
 

  

33 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO. Esponjas de formato 
retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e 
isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 
100x75. Composição: lã de aço carbono. Pacote 
com 08 unidades.  

Pacote 
Bombril; Assolan; 

Ypê; Alklin; 
Limppano 

 
  



34 

ESPONJA DUPLA FACE. Esponja com dupla face 
sintética, ideal para limpeza de louças e utensílios 
domésticos. Medindo no mínimo: 110 X 75 X 25 
mm. 

Unidade 

Bettanin; 
SuperPro; 
Assolan; 

Limppano; 3M 
 

  

35 

ESCOVA PARA VASO SANITÀRIO: Escova com 
suporte em forma de pote redondo. Material: PP e 
cerdas sintéticas. 

Unidade Betannin; Condor 
N Cavas (Sani 

Prin) 
  

36 

ESPANADOR DE PÓ: Espanador de pena de 
avestruz com cabo longo em madeira ou PP. 
Comprimento do cabo: 40 cm. 

Unidade  
 

  

37 

ENROLADOR DE MANGUEIRA: ½” Até 50 metros, 
com rodinhas, dois engates rápidos e carretel em 
polipropileno. Dimensões do produto (Compr.X 
Larg. X Altura): 510X565X845 mm. Peso liquido:3,2 
Kg. 

Unidade  
 

  

38 

ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL: Com 
cerdas em nylon, e com pegador em plástico, 
Dimensões: 30,5 x 7 x 8 cm. 

Unidade Condor; Betannin Gaúcha   

39 

ESCOVA PARA ROUPAS: Escova para roupa e 

limpeza em geral, confeccionada em madeira com 
cerdas de nylon, formato oval. 

Unidade 
Condor; Betannin; 

Goulart 
Gaúcha   

40 

EXTENSÕES PARA RODOS LIMPA VIDROS: 
Extensões telescópicas para rodos limpa vidros 
para limpar vidros altos com segurança, alcançar 
locais de difícil acesso e alturas elevadas. 
Composto de 02 extensões de 1,50 m cada para 
alcance de até 3,00 m. 

Unidade  
 

  

41 
PANO PARA PÓ: Tipo flanela laranja ou branca, 
medindo 38 x 58 cm, 100% algodão. 

Unidade 
Flabom; Alklin; 

Limppano 
GTA   

42 

GUARDANAPO: Feito de papel com fibras naturais 
celulósicas, folhas simples de alta qualidade, 
embalagem contendo 50 guardanapos de 30 x 
32,5cm. 

Pacote  Virtus   

43 

FIBRA MULTIUSO LIMPEZA GERAL: A fibra 

multiuso geral é um produto não tecido à base de 
fibras sintéticas e minerais abrasivos unidas por 
resina à prova d’água, usada para limpeza geral de 
superfícies laváveis. Pode ser usados em azulejos, 
pisos em geral, peças sanitárias. Medindo 102 mm 
x 230 mm. 

Unidade   
 

  

44 

LUSTRA MÓVEIS: Emulsão aquosa cremosa, 
perfumada, para aplicação em móveis e superfícies 
lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 190 a 
200 ml com bico econômico. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência e validade. 

Unidade 
Jonhson; Ypê; 

Poliflor; Destac; 
Assolam; Brilhol 

Sauba   

45 

LUVA DE BORRACHA TAMANHO P. Luva para 
limpeza em  borracha de látex natural, com 
revestimento interno, reforçada, com superfície 
externa antiderrapante. Deverá estar em 
conformidade com as normas da ABNT NBR 
13.393. 

Par 
Volk; Ideatex soft; 
Danny; Kalipso; 

Mucambo 
 

  

46 

LUVA DE BORRACHA TAMANHO M. Luva para 

limpeza em  borracha de látex natural, com 
revestimento interno, reforçada, com superfície 
externa antiderrapante. Deverá estar em 
conformidade com as normas da ABNT NBR 
13.393. 

Par 
Volk; Ideatex soft; 
Danny; Kalipso; 

Mucambo 
 

  

47 

LUVA DE BORRACHA TAMANHO G. Luva para 
limpeza em  borracha de látex natural, com 
revestimento interno, reforçada, com superfície 
externa antiderrapante. Deverá estar em 
conformidade com as normas da ABNT NBR 
13.393. 

Par 
Volk; Ideatex soft; 
Danny; Kalipso; 

Mucambo 
 

  

48 

LUVA DE VINIL TAMANHO P. Luva para 
procedimento não cirúrgico, uso único, vinil, lisa, 
transparente, antialérgica, levemente pulverizada 
com amido, não estéril, ambidestra. Caixa com 100 
unidades. 

Caixa 

Volk; Embramac; 
Descarpack; 

Talge; Lagrotta 
Azurra; Danny 

 
  

49 

LUVA DE VINIL TAMANHO M. Luva para 
procedimento não cirúrgico, uso único, vinil, lisa, 
transparente, antialérgica, levemente pulverizada 
com amido, não estéril, ambidestra. Caixa com 100 

Caixa 

Volk; Embramac; 
Descarpack; 

Talge; Lagrotta 
Azurra; Danny 

 
  



unidades 

50 

LUVA DE VINIL TAMANHO G. Luva para 
procedimento não cirúrgico, uso único, vinil, lisa, 
transparente, antialérgica, levemente pulverizada 
com amido, não estéril, ambidestra. Caixa com 100 
unidades. 

Caixa 

Volk; Embramac; 
Descarpack; 

Talge; Lagrotta 
Azurra; Danny 

 
  

51 

LIXEIRA 15L: Com tampa e pedal, fabricado em 
material 100% Aço Inox, formato cilíndrico, sem ser 
vazado, com capacidade de 15 litros. 

Unidade  
 

  

52 

LIXEIRA 30L: Com tampa e pedal, fabricado em 
material 100% Aço Inox, formato cilíndrico sem ser 
vazado, com capacidade de 30 litros. 

Unidade  
 

  

53 

LIXEIRA 50L: Com tampa e pedal, fabricado em 
material plástico resistente, formato cilíndrico, sem 
ser vazado com capacidade de 50 litros. 

Unidade  
 

  

54 

LIXEIRA 50L: Com tampa, fabricado em material 
Plástico resistente, formato cilíndrico, sem ser 
vazado, com capacidade de 50 litros. 

Unidade  
 

  

55 

LIXEIRA 100L: Com tampa, fabricado em material 
plástico resistente, formato cilíndrico, sem ser 
vazado, com capacidade de 100 litros. 

Unidade  
 

  

56 

MOP PÓ 60 CM COMPLETO COM CABO: Rodo 
Mop Pó Completo, com 60 cm, é um produto eficaz 
para uso na limpeza e higienização do chão tanto 
em ambiente corporativo quanto em ambiente 
residencial. Diferente do rodo comum, o rodo Mop, 
pode ser usado tanto seco quanto molhado, pois 
tem a mesma função de uma vassoura, e é muito 
mais eficiente, já que ele não tem cerdas e sim uma 
luva de pano envolta em sua base. Isso torna esse 
rodo muito mais efetivo na hora de juntar partículas, 
diferentemente da vassoura que mais espalha a 
sujeira do que a agrega. Além disso, ele pode ser 
usado como finalizador na limpeza do chão, pois 
sua base de algodão permite o uso dele com 
desinfetante e outros produtos de limpeza. 
Dimensão: 60 cm. Peso: 1,190 kg. 

Unidade  
 

  

57 

MULTI-INSETICIDA: Mata-insetos em aerosol a 
base de água. Mata vários tipos de insetos como 
mosquitos, moscas, baratas e formigas. Mata o 
mosquito da Dengue. Frasco de no mínimo  300 ml. 
A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, número do lote, 
validade e número de registro no Ministério da 
Saúde. Não deve conter CFC. 

Unidade 

Dom Line; Mat 
Inset; Baygon; 

SBP 
 

 
  

58 

MANGUEIRA: De 3/4, 2 mm de espessura, com um 
esguicho , com duas abraçadeiras e um bico com o 
tamanho de 30 metros e enrolador. 

Unidade  
 

  

59 

MANGUEIRA: De 3/4, 2 mm de espessura, com um 
esguicho , com duas abraçadeiras e um bico com o 
tamanho de 50 metros e enrolador. 

Unidade  
 

  

60 

PÁ PARA RECOLHER LIXO: Pá plástica com cabo 
de madeira revestido com plástico, medindo 
aproximadamente 50 cm. A porção que recolhe o 
lixo deve medir aproximadamente 23X23 cm. 

Unidade 
Betannim; 

Condor; Goulart  
  

61 

PAPEL TOALHA INTERFOLHAS: Toalha de papel, 
tipo folha 2 dobras, grofada, cor branca (100% 
celulose), super resistente, rápida absorção de 
líquido, de primeira qualidade. Aplicação: higiene 
pessoal. Pacote com no mínimo 1.000 folhas. 

Pacote  
Virtus, Nobre, 

Jofel 
Alphes, Tubarão 

Não atende as 
especificações 

62 

PAPEL HIGIÊNICO: Papel higiênico, picotado, 

grofado, com relevo, folha simples na cor branca 
(100% celulose), neutro, de primeira qualidade. 
Fardo com 64 rolos medindo 30mx10cm. A 
embalagem deverá ter boa visibilidade do produto. 

Fardo  
Clarys, Paloma, 

Fofinho, Bob 
Tok Lev, Litopel 

Não atende as 
especificações 

63 

PRENDEDOR PARA ROUPA: Grampos pra 
prender roupas no varal, material plástico resistente, 
pacote com 12 unidades. 

Pacote 
Paraná; Forta; 
Zavaski; Clamp 

JLK 
 

  

64 

PORTA SABONETE LIQUIDO DE PIA: 
Capacidade 350ml, material da tampa em 
polipropileno e corpo em poliestireno transparente, 
de alta resistência. Material atóxico. 

Unidade  
 

  



65 

PORTA PAPEL TOALHA DE PAREDE: Material 
plástico medindo 27 de altura X 12 profundidade X 
25 Cm de largura, com chave de abertura. 

Unidade  
 

  

66 

PANO PARA CHÃO: Tipo saca alvejada. Em 
algodão liso, 100% algodão, na cor branca. Medidas 
aproximadas: 43 x 67 cm. Margem de variação 10% 
pesando o mínimo de 120g por saco. 

Unidade 
Martim; Pano 
Pratic; Santa 

Clara; Pano Sul 
GTA   

67 

PANO DE PRATO: Fabricado com saca alvejada, 
em estampas diversas. 100% algodão. Medindo no 
mínimo 40X66 cm. Acondicionados em saco 
plástico transparente. 

Unidade 
Santa Clara; 

Martim; Duluda 
GTA   

68 

REFIL PARA MOP ÚMIDO: Composto de 85% de 
algodão e 15% de poliéster, alta absorção e 
resistência, pontas em loop “arrastam” e seguram 
as sujidades otimiza a limpeza e os tempos nas 
tarefas. Refis coloridos para uso em ambientes 
específicos, evitando contaminações de um 
ambiente para o outro, aplicação em limpezas em 
geral. Cores: cru, azul, verde, vermelho e amarelo. 
Gramatura: 350g, 17 Largura X 6 altura X 35comp. 
(cm) / 0,350 kg.  

Unidade  
 

  

69 

RODO LIMPA VIDRO: Rodo e luva para secagem 
de vidros. Utilizados em trabalhos onde se 
necessita agilidade e eficiência. Dispõe de um 
lavador acoplado a um limpador, economizando em 
até 30% o tempo de execução da limpeza, 
excelente opção em alturas elevadas. Medindo: 35 
larguras X 10 Altura X 60 Cabo (cm) / 0,770 kg e 
com cabo. 

Unidade  
 

  

70 
REFIL PARA RODO LIMPA VIDROS: Refil de luva 
limpa vidros 35 cm. Material sintético e resistente. 

Unidade  
 

  

71 

RODO PLÁSTICO: Superfície dupla de 40 cm com 
cabo de madeira plastificado. Rodo Perfil de 
borracha com acabamento chanfrado. Utilizado para 
secar superfícies úmidas. É ideal para o trabalho 
doméstico otimizando o tempo de serviço. Possui 
borracha natural resistente. Lâmina em EVA duplo. 
Ajusta-se às imperfeições do piso ideal. 

Unidade 
Betannim; 

Condor; Goulart 
Gaúcha   

72 

RODO MÁGICO: Rodo com super espuma 
absorvente PVA, com as seguintes especificações: 
Cabo telescópio que vai de 64 cm ate 94 cm, alta 
absorção de água chegando até 700 ml, rodo de 28 
cm. 

Unidade  
 

  

73 

REFIL PARA RODO MÁGICO: Refil super espuma 
absorvente PVA, para rodo mágico com 
comprimento de 28 cm na cor azul. 

Unidade  
 

  

74 

SAPONÁCEO CREMOSO: Saponáceo cremoso. 
Líquido branco viscoso,  embalagem plástica de 200 
ml, tampa abre e fecha. Composição: tensoativos 
aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente de 
branqueamento e essência (pinho, limão). Contém 
tensoativo biodegradável. 

Unidade 

Cif; Bombril; 
Assolan; Sanny; 

Johnson (Mr. 
Musculo) 

 
Raridade, Sauba 

Não atende as 
especificações 

75 

SAPONÁCEO EM PÓ:  Aromas pinho, limão e 
lavanda. Com princípio ativo dicloroisocianurato de 
sódio; composição básica tensoativo aniônico, 
alcalizante, agente abrasivo, agente branqueamento 
e essência; corante e outras substâncias químicas 
permitidas. Acondicionado em tubo plástico, 
pesando 300g. 

Unidade 
Bombril; Assolan; 

Brilhante (Vim)  
Raridade, Sanny 

Não atende as 
especificações 

76 

SACO DE LIXO DE 15 L: Saco plástico lixo, 15 
litros, capacidade 3 kg, cor preta,  39X58, de 
polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Fardo com 
100 unidades. Deverá conter os dados de 
identificação, procedência e especificações na 
embalagem. Deverá estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. 

Fardo 
Induplast; 

Versátil; Plazon; 
Liplast 

 
  

77 

SACO DE LIXO DE 30 L: Saco plástico lixo, 30 
litros, capacidade 6 kg, cor preta, 59X62, de 
polipropileno. Aplicação: uso doméstico.  Fardos 
plásticos com 100 unidades. Deverá conter os 
dados de identificação, procedência e 
especificações na embalagem. Deverá estar em 

Fardo 
Induplast; 

Versátil; Plazon; 
Liplast 

 
  



conformidade com as normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056. 

78 

SACO DE LIXO DE 50 L: Saco plástico lixo, 50 
litros, capacidade 10 kg, cor preta, 63X80, de 
polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Fardo 
plástico com 100 unidades. Deverá conter os dados 
de identificação, procedência e especificações na 
embalagem. Deverá estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. 

Fardo 
Induplast; 

Versátil; Plazon; 
Liplast 

 
  

79 

SACO DE LIXO DE 100L: Saco plástico lixo, 100 
litros, capacidade 20 kg, cor preta, 75X105, de 
polipropileno. Aplicação: coleta de lixo. Fardo 
plástico com 100 unidades. Deverá conter os dados 
de identificação, procedência e especificações na 
embalagem. Deverá estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. 

Fardo 
Induplast; 

Versátil; Plazon; 
Liplast 

 
  

80 

SACO DE LIXO DE 150L: Saco plástico lixo, 150 
litros, capacidade 30 kg, cor preta, 90X120, de 

polipropileno. Aplicação: coleta de lixo. Fardo 
plástico com 100 unidades. Deverá conter os dados 
de identificação, procedência e especificações na 
embalagem. Deverá estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. 

Fardo 
Induplast; 

Versátil; Plazon; 
Liplast; Orleplast 

 
  

81 

SACO DE LIXO 240L: Saco plástico lixo, 240 litros, 
cor preta, 115X130, espessura 10 micra, de 
polipropileno. Aplicação: coleta de lixo. Fardo 
plástico com 100 unidades. Deverá conter os dados 
de identificação, procedência e especificações na 
embalagem. Deverá estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. 

Fardo  
 

  

82 

SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS: Sacos 
plásticos transparentes, rolos contínuos picotados. 
Dimensões: 30 X 50 cm, 500 und por bobina. Capaz 
de suportar peso de até 5 kg. Ideais para armazenar 
alimentos, resistente ao freezer e micro-ondas 

Bob. 
Liplast; Plazon; 

Orleplast; 
BomPlast 

 
  

83 
SABÃO EM BARRA: glicerinado, neutro, 
embalagem de 1kg, com 5 unidades de 200gr. 

Pacote 
Ypê; Minuano; 

Ace 
Zavaski (somente 

o glicerinado) 
  

84 

SABONETE EM BARRA: Barras de 90g, para 
lavagem das mãos e corpo, aromas suaves ou 
neutros, cor branca. Embalados individualmente em 
papel plastificado. 

Unidade 
Lux; Palmolive; 
Albany; Francis  

Motivus 
Não atende as 
especificações 

85 

SABÃO EM PÓ: Pacote de 01 Kg, produto disposto 

em embalagem plástica resistente. Composição: 
Tenso Ativo aniônico, tamponantes coadjuvante, 
sinergistas, branqueador óptico, corantes, 
alvejantes, essências, carga, perfumado. Devendo 
conter registro no ministério da saúde, data de 
fabricação e validade. 

Kg 
Ace; Brilhante; 

Surf; Ypê 
Girando Sol   

86 

SUPORTE DISPENSER POUPA COPOS BOTÃO-
COPOS 180 ml: Dispenser para copos de água 
(180 ml). Injetado em plástico ABS e tubo em 
poliestireno. Medidas: 55cm (altura) x 14cm 
(largura) x 20 cm (profundidade). O modelo deve 
possuir botão frontal na parte inferior, que quando 
acionado, libera o copo. 

Unidade  
 

  

87 

SUPORTE COM ESPONJA DE FIBRA, COM 
MANOPLA E CABO DE ALUMINIO: Suporte com 
esponja de fibras abrasivas de limpeza. Indicado 
para limpeza de pisos e paredes, sua junta articula 
e facilita a limpeza em alturas e previne acidentes 
com andaimes e escadas. Fabricados em plástico 
resistente, com manopla e cabo de alumínio. 
Comprimento: 23 cm. Largura: 10 cm. Peso: 0,100 
KG. 

Unidade  
 

  

88 

TOALHAS DE PAPEL ABSORVENTES: Toalhas 
de papel, cor branca, com relevo, folha simples. 
Pacotes contendo 2 rolos picotados com no mínimo 
50 folhas cada, de 20x22 cm. 

Fardo 
Mili; Dálmata; 
Bob; Kitchen 

Bourbon, Virtus   

89 

TAPETE CAPACHO: Dimensão 100cmX60cm, 
superfície 100% poliéster e base 100% látex, 
Antiderrapante, Antichamas, Resistente, Lavável.  

Unidade  
 

  



90 
TOALHA DE MESA: Em plástico estampado, 
flanela, em rolos de 1,40 metros de largura. 

Metro  
 

  

91 

TOALHA DE ROSTO: 100% algodão, felpuda, 
cores claras. Medindo no mínimo 41x71 cm. 
Acondicionadas em saco plástico transparente. 

Unidade 
Bruns; Santa 

Clara 
 

GTA   

92 

TOUCA DESCARTÁVEL DE TNT. Toucas brancas, 
sanfonadas, com elástico, acondicionadas em 
embalagens com 100 und. 

Pacote  

Lagrotta Azzurra; 
Embramac; 
Descarpack; 

Talge 
 

  

93 

VASSOURA COM CERDAS DE NYLON: Vassoura 
com base em madeira resistente, cerdas com 
comprimento mínimo (saliente) de 11cm e 
espessura média de 0,8mm, dispostas em no 
mínimo 4 carreiras de tufos justapostos 
homogêneos de modo a preencher toda a base, a 
fixação das cerdas à base deverá ser firme e 
resistente, cabo de madeira plastificado medindo 
1,20m, com emborrachado na ponta para rosquear 

com facilidade na base da vassoura e com gancho 
na outra ponta do cabo para pendurar, com perfeito 
acabamento, uso doméstico. 

Unidade 

Betannim (Noviça 
e Certa); Condor 

(Varre fácil e 
Esmeralda); 
Goulart(Du 

Kanto)t; Alklin 
(Premiun, Dentro 

e fora); 

Gaúcha (Principal 
e Prolar) 

Gaúcha  

(Gauchinha) 

Goulart (Naylita) 

Não atende as 
especificações 

94 

VASSOURA COM CERDAS DE PALHA: Vassoura 
com cepa e cerdas de palha, tipo 05 fios, amarração 
com arame, cabo madeira medindo 1,20m, 
comprimento cerdas 60cm. Amarradas em dúzias. 
Pesando aproximadamente 800g. 

Unidade 
Goulart; 

Goudinho  
  

95 

VASSOURA LIMPA TETO: Com cerdas em nylon, 
com cabo em alumínio medindo 2m para limpeza de 
tetos.  

Unidade  
 

  

96 

ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRAS: 
Cores diversas. Cerdas e cabo: polipropileno. Corpo 
em fio de aço com acabamento em polipropileno. 
Espuma fabricada em poliuretano. 

Unidade Kuka Kibei   

97 

VASSOURA/RASTELO EM FERRO PARA 
GRAMA E JARDIM: palhetas fixas, mínimo de 20 

palhetas, com cabo de madeira medindo no mínimo 
1,20 m. 

Unidade Famastil 
 

  

 

 


