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GERÊNCIA DE SERVIÇOS AUXILIARES 

ITE

M 

QTD

. 

UN. DE 

MEDIDA 
ESPECIFICAÇÕES 

PREÇO TOTAL MÁXIMO 

01 100 Unidade 

ESPONJA DE LIMPEZA, dupla face, um dos lados 

em fibra sintética com material abrasivo, outro lado 

em espuma de poliuretano, medida aproximada de 

11 x 7 x 2 cm. 

MARCA REF.: Bombril, 3M e Assolam. 

APROVADA 

02 50 Unidade 

FLANELA, cor amarela, medindo 50x30 cm ou 

superior 

MARCA REF.: Proeza e Pratik. 

A empresa apresentou a flanela da marca SÃO 

JOANENSE G, mas na proposta consta a marca ECORIO 

Conclusão: Apresentou amostra diferente da proposta. 

REPROVADA 

 

03 30 

Pacote com 

50 

unidades 

GUARDANAPO DE PAPEL, em folha dupla, 

gofrado com textura, cor branca, medindo 30 x 30 

cm ou superior. 

MARCA REF.: Scott, Coquetel ou Elite. 

A empresa apresentou um pacote de guardanapos da 

marca CLASSEA, com 100 unidades, dimensões 30cm x 

28cm, FOLHA SIMPLES 

Conclusão: guardanapos com dimensões inferiores, 

folha simples, diferente do termo de referência.  

Na proposta a empresa colocou pacote com 50 unidades, 

contudo, na amostra enviou um pacote com 100 

unidades.  

REPROVADA 

04 100 
Frasco com 

500ml 

LIMPADOR MULTIUSO com álcool. 

MARCA REF.: Veja, Cif, Limpol, Ypê ou Uau. 

A empresa apresentou o produto Multiuso, máximo poder 

desengordurante da marca UAU, SEM ÁLCOOL, diferente 

do termo de referência; 

Conclusão: Produto sem álcool, portanto diferente ao 

solicitado no termo de referência. 

REPROVADA  

05 30 
Pote com 

500g 

PASTA PARA LIMPEZA destinada à limpeza 

pesada de superfícies em geral, principalmente em 

mármores, pisos e azulejos com ação 

desengraxante, desengordurante e de polimento. 

MARCA REF.: Cristal Rosa ou Limp Tek. 

A empresa apresentou a pasta para limpeza LIMPTEK – 

500 g, conforme termo de referência; 

APROVADA 

06 50 
Frasco com 

500ml 

DETERGENTE LÍQUIDO lava louças neutro, para 

uso doméstico. Testado dermatologicamente. 

MARCA REF.: Ypê, Minuano, Limpol e Odd. 

A empresa apresentou o detergente líquido lava louças, 

neutro da marca MINUANO, mas na proposta consta a 

marca AGIFÁCIL 

Conclusão: Apresentou amostra diferente da proposta. 

REPROVADA  

 200 Unidade 

PANO DE CHÃO - Tamanho G, alvejado para 

limpeza de assoalho, na cor branca, medindo 44 x 

76 cm ou superior 

A empresa apresentou um pano de chão com 

63cmx50cm, portanto, com dimensões inferiores ao 

termo de referência; 



Conclusão: produto diferente do termo de referência e 

marca da amostra não condiz com proposta. 

REPROVADA  

08 50 

Pacote com 

100 

unidades 

SACO DE LIXO DE 100 LITROS com 0,7 micra, 

super reforçado, cor preta ou transparente. 

A empresa apresentou um pacote com 100 unidades de 

saco de lixo, com 100 litros, da marca BAYPLASTIC, 

dimensões 75 cm x85 cm, especial; 

 Conclusão - o saco de lixo não não consta a informação 

0,7 micra e nem a informação sobre sua resistência 

“super reforçado”. 

REPROVADA 

09 50 

Pacote com 

100 

unidades 

SACO DE LIXO DE 40 LITROS, cor preta. 

A empresa apresentou um pacote com 100 unidades de 

saco de lixo com 40 litros da marca BAYPLASTIC, 

dimensões 45cm x 55 cm, especial; 

 APROVADA  

 

10 20 Unidade 

VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5, com cabo de 

madeira de 1,2m com cerdas bem fixadas e 

resistentes. 

Apresentou vassoura piaçava da marca 4 IRMÃOS; 

Conclusão:  vassoura apresentada como amostra da 

marca 4 Irmãos, entretanto, na proposta consta a marca 

“TRES IRMÃOS”, a proposta está diferente da amostra 

apresentada. 

REPROVADA 

11 
20 Frasco com 

750ml 

CERA LÍQUIDA incolor. 

MARCA REF.: Brilho Fácil (CasaKm) – Poliflor. 

A empresa apresentou um vidro de cera líquida da marca 

casakm, BRILHO FÁCIL  - com 750 ml. 

Conclusão. Tanto o produto, quanto a proposta estão de 

acordo com o termo de referência. 

 

APROVADA 

 

12 20 
Frasco com 

500ml 

LIMPA VIDROS tradicional. 

MARCA REF.: Veja, Cif, Limpol , Ypê ou Uau. 

A empresa apresentou um  limpa-vidros com 500 ml, da 

marca WORKER 

Conclusão:  Na proposta da empresa consta a marca 

“agifácil”, portanto, diferente do produto enviado como 

amostra. 

REPROVADA 

 

13 20 Unidade 

PÁ COLETORA DE LIXO plástica, com cabo de 

80 cm em madeira revestida, medida aproximada 

de 21 x 16,5 x 7 cm. 

A empresa apresentou um pá coletora de lixo plástica em 

conformidade com o termo de referência. 

Conclusão:  produto em conformidade com a proposta e 

o termo de referência. 

 

APROVADA 

 



14 60 Unidade 

BORRIFADOR com gatilho plástico. Cor: 

transparente. Capacidade de 500 ml. 

MARCA REF.: Nobre. 

A empresa apresentou um borrifador plástico na cor 

transparente, com capacidade para 500 ml, marca NOVA 

ERA. 

APROVADA  

 

15 5 Unidade 

POLIDOR DE METAIS antimanchas (200ml), para 

dar brilho dos seus objetos metálicos de inox 

(roletas e elevadores) sem manchar ou arranhar. 

MARCA REF.: Brasso, Silvo ou Polibril. 

A empresa apresentou um vidro de polidor de metais de 

200 ml da marca WORKER. 

APROVADA 

16 5 
Embalagem 

com 500ml 

VASELINA LÍQUIDA, utilizada para limpeza e 

proteção de chaparia, proteção de equipamentos 

de esquadrias, polimento de móveis na prevenção. 

MARCA REF.: King, Worker ou Vonder. 

A empresa apresentou um vidro de vaselina de 500 ml da 

marca WORKER 

APROVADA 

 

17 200 Unidade 

PEDRA SANITÁRIA de 50 gramas, com rede 

plástica e gancho, formato meia lua. Fragrâncias 

variadas. 

MARCA REF.: Sany, Q-odor. 

A empresa não enviou amostra, considerando que na 

proposta consta a marca de referência marca SANY. 

APROVADA  

18 20 Unidade 

ESCOVA DE MÃO para esfregar e retirar as 

sujeiras nas áreas mais difíceis, com cerdas 

resistentes e duráveis. Material do corpo: plástico. 

Medida aproximada de 4,0 x 11 x 6 cm. 

Produto e proposta em conformidade com o termo de 

referência. 

APROVADA 

 

19 20 Unidade 

ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO lavatina com 

estojo plástico tufada em forma cilíndrica em haste 

plástica preenchida. Material corpo: Plástico. 

Material das cerdas: Náilon. Medidas aproximadas 

de: 63 mm de comprimento, com fio sintético 

formando diâmetro de 82mm e conjunto total de 

350mm de comprimento. 

Produto e proposta em conformidade com o termo de 

referência. 

 

APROVADA 

 

20 20 Unidade 
RODO PLÁSTICO DUPLO de 40cm com cabo de 

madeira de 1,2m. 

Produto e proposta em conformidade com o termo de 

referência. 

 

APROVADA 

 

21 60 
Bombona 

com 5l 

CLORO ANVEJANTE à base de hipoclorito de 

sódio. Desinfetante bactericida concentrado com 

clorito ativo de 10% a 12%. 

MARCA REF.: Cordex, Hipo-Clor, Quimibel ou Max 

Cloreal. 

A empresa apresentou uma bombona de cloro da marca 

MARANSO, com 5 litros, com  12% de cloro ativo. 

Conclusão: Produto com o percentual exigido no termo 

de referência. 

APROVADA 

 

22 60 
Bombona 

com 5l 

DESINFETANTE para limpeza pesada, altamente 

concentrado, com alto poder germicida e 

bactericida. Diluição mínima de 1/20. Limpa e 

A empresa apresentou uma bombona de desinfetante da 

marca ARCHOTE , AGIPRO LUNNIS, diluição 1/100 

Conclusão:  Produto com diluição aceitável, conforme 

termo de referência 



perfuma o ambiente, para ser usado em pisos e 

paredes de sanitários. 

 MARCA REF.: Cordex, Max ou Audax. 

 

APROVADA 

 

23 30 
Frasco com 

500ml 

LUSTRA MÓVEIS 3 em 1: Limpa, perfuma e dar 

brilho. Fragrâncias variadas. 

MARCA REF.: Destac, Poliflor, Peroba ou Bravo. 

A empresa apresentou um vidro de lustra móveis da 

marca UDAX butterfly, fragância LAVANDA 

 

Conclusão:  Produto atende e está em conformidade com 

a proposta enviada pela empresa. 

APROVADA 

24 30 
Embalagem 

com 5l 

DETERGENTE altamente concentrado, diluição 

mínima de 1/20, com ação desengordurante, 

podendo ser usado na limpeza de cozinhas, 

banheiros, pisos e superfícies. 

MARCA REF.: Cordex, Max ou Audax. 

A empresa apresentou uma bombona de detergente com 

5 litros da marca MARANSO, não indica a diluição mínima 

aceitável. 

Conclusão:  Produto não indica a diluição, amostra 

diferente da proposta.  

REPROVADA 

25 100 
Galão com 

5l 

ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% 

INPM – com ação antisséptica, com 70% de álcool 

etílico, com eliminação de 99,9% das bactérias. 

MARCA REF.: Asseptgel, Dragoco, Maza ou New 

Drop. 

A empresa apresentou uma bombona de alcool contendo 

5 litros da marca ARCHOTE, com o percentual de 70% de 

eficiência conforme termo de referência. 

Conclusão:  Produto com o percentual de 70% exigido  

APROVADA  

 

 

  



ITEM QTD. 
UN. DE 

MEDIDA. 
ESPECIFICAÇÕES CATMAT 

26 100 
Bolsa com 

800ml 

ÁLCOOL EM GEL 70% Antisséptico, desenvolvido 

para Higienização das mãos, secagem rápida.  

MARCA REF.: Premisse, Audaxco ou Multi Sept. 

A empresa apresentou álcool em gel 70% da marca 

DRAGOCO 800 ml  

Conclusão: Produto com 70% de eficiência e volume de 

800 ml conforme o termo de referência. 

APROVADA 

 

27 150 Unidade 

SABONETE ESPUMA biodegradável, refil de 700 

ml para dispenser sem reservatório. Fragrâncias 

variadas. 

MARCA REF.: Premisse. 

A empresa apresentou um sache de sabonete líquido 

tipo espuma da marca TOPBEL com 800 ml  

Conclusão: o sache enviado com 100 ml a mais, com 

dimensões adequadas para o seu dispenser. 

 

APROVADA 

 

28 150 

Fardo com 

8 rolos 

contendo 

250m 

cada. 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO “ROLÃO” – folha 

dupla, gofrado, medindo 10 cm de largura x 250m de 

comprimento, extra luxo, com alta maciez e 

resistência, produto absorvente, fabricado com 

fibras naturais virgens, 100% celulose (não 

reciclado) expresso na embalagem. 

MARCA REF.: Indaial Extra Luxo, Nobre Luxo ou 

Santher Inovatta. 

A empresa apresentou um pacote de papel higiênico da 

marca SULLEG conforme proposta  

Conclusão: papel folha dupla, com 100 % de celulose  

APROVADA 

 

29 200 

Fardo com 

6 rolos 

contendo 

200m 

cada. 

PAPEL TOLHA EM BOBINA folha simples, classe 

1, com matéria prima de celulose 100% virgem, 

gofrado, sem picote, resistente, alta absorção, fácil 

reposição, prático, resistência a úmido, isento de 

contaminação, na cor branca, 20 cm de largura e 

comprimento de 200 metros.  

MARCA REF.: Indaial Extra Luxo, Nobre Luxo ou 

Santher Inovatta. 

A empresa apresentou um pacote PAPEL TOALHA COM 

6 ROLOS de 200 metros marca ECORIO. 

Conclusão: Marca condizente com a proposta  

 

APROVADA  

 

 


