
 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                    

Praia Grande, 09 de fevereiro de 2022. 

Requisitante: Secretaria de Administração e Demais Secretarias. 

 

OBJETO: Cotação de Preços para Aquisição de Materiais de Limpeza 

 

Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotar preços para os itens abaixo relacionados, peço ainda, que a 
resposta seja enviada até o dia 16/02/2022, às 15:00h, através do e-mail: 

comprassead@praiagrande.sp.gov.br ou comprasseadc@gmail.com 

 

It. Descrição do Material Un. 
Qt. 

GERAL Marca 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

Cera liquida contendo 5 litros, a base de parafina, carnaúba, 
resina álcali-soluvel, niveladores, preservante e água, com 
teor não voláteis de no mínimo 4,0%, incolor, rendimento de 
40 a 60m2/L, PH de 8 a 10, embalado em galão plástico 
contendo 5 litros, devidamente rotulado com informações 
sobre o produto, fabricante, precauções, instruções de uso, e 
demais informações necessárias. Validade de 12 meses. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.  

GAL 874    

02 

Desencrustante alcalino - 1Kg, composto de hidroxido de 
sodio a 70%. Embalado em pote plastico contendo 1kg com 
tampa que tenha um sistema de segurança para abertura, 
devidamente identificado com informações sobre o produto e 
fabricante. Validade mínima de 06 meses após a data de 
entrega. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.  

POT 510    

03 

Detergente líquido neutro, embalado em frasco plástico de 
500ml, com tampa push-pull,PH de 7,0 a 8,0, composto de 
tensoativos aniônicos, , sequestrante, conservantes, 
espessante, corante, fragrância e água. Componente ativo: 
linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com tensoativo 
biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sólidos 
de no mínimo 10,0%. Validade de 24 meses. Embalagem 
contendo informações do produto (modo de usar, precauções e 
validade). Produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.  

FRS 31860    

04 

Inseticida Aerosol - 300 ml, à base de agua, eficaz contra 
mosquitos, moscas, pernilongos, baratas e mosquito da 
dengue, sem CFC, contendo o número do CEATOX.  
Validade mínima de 12 meses. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

UN 11116    

05 

Limpador de uso geral com álcool, para limpeza e brilho 
sem embaçar, composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, 
álcool etílico, sequestrante, conservante, fragrância e água, 
com ativo de lauril eter sulfato de sódio, embalado em frasco 
plástico contendo 500ml, devidamente identificado. Validade 
mínima de 06 meses após a data de entrega. Produto sujeito 
a verificação no ato da entrega aos procedimentos 

FRS 21238    
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administrativos determinados pela ANVISA. 

06 

Lustra Móveis Cremoso, frasco c/ 200ml, fragrância de 
Lavanda. Validade mínima de 06 meses após a data de 
entrega. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.  

FRS 3916    

07 

Removedor sem cheiro, com 1000 ml, para limpeza de 
assoalhos, manchas de tinta, graxa, oleo e cera, produto sem 
cheiro, acondicionado em frasco transparente contendo 1 litro 
devidamente identificado com informações necessarias. 
Composto de hidrocarbonetos alifaticos saturados. Validade 
mínima de 3 anos. Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. 

LT 5420    

08 

Sabão em barra neutro glicerinado, pesando 200g, à base 
de ácidos graxos, glicerina e água, embalagem plástica 
individual. Validade mínima de 06 meses. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. 

BAR 12198    

09 

Sabão de coco em pedra, pesando 200g, embalagem plástica 
individual, composto de oleo de babaçu, alcalinizante, 
coadjuvantes, branqueador optico, sequestrante e água, com 
principio ativo de acidos graxo de oleo de coco. Indicado para 
lavagem de roupas ou louças. Validade mínima de 06 meses. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.  

BAR 6406    

10 

Sabão em pó de uso geral para limpeza, composto de 
dodeclbenzeno sulfonato de sodio, coadjuvantes, dispersante, 
corante, branqueador optico, agua e carga. Indicado para 
lagavem de superficies ou para lavagem de roupas. Embalado 
em pacote contendo 5 quilos, devidamente identificado com 
informações sobre o produto e fabricante. Validade mínima de 
06 meses após a data de entrega. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. 

PCT 5844    

11 

Sabão em pó - Sachê com 1000gr, para uso espscífico em 
lavagem de roupas, que contenha em sua composição Linear 
Alquil Benzeno Sulfonato, Coadjuvantes, Branqueador 
Óptico, Pigmentos, Perfume e Água, embalado em sachê com 
1000gr. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de 
entrega. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.  

PCT 15860    

12 

Hipoclorito de sódio frasco de 1 litro, para limpeza de 
banheiros, ralos, pisos, a base de hidróxido de sódio e água, 
com teor de hipoclorito de sódio a 1,0% + 0,5%, com PH 12,0 
+ 1, validade mínima de 6 meses após a data de entrega. 
Embalado em frasco plástico contendo 1 litro, com rotulo 
contendo informações sobre o produto e fabricante, modo de 
usar e precauções. Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. 

FRS 40263    

13 Vaselina Líquida de uso geral , acondicionada em frasco LT 1011    
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transparente contendo 1000ml. Validade mínima de 06 meses 
após a data de entrega. Produto sujeito a verificação no ato 
da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

14 

Álcool em gel neutro etílico hidratado 500ml, contendo no 
mínimo 65° INPM com ação germicida e bactericida. 
Validade mínima de 36 meses. Embalagem plástica 
transparente com tampa flip top contendo 500ml. As 
informações do produto tais como: modo de uso, composição, 
precauções entre outras deverão ser gravadas de forma legível 
e indelével na embalagem do produto. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. 

FRS 24502    

15 

Água sanitária frasco de 1000 ml, composta por hipoclorito 
de sódio e água, com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5%, 
embalados em frasco plástico branco virgem, contendo 1 litro 
de solução, com tampa de rosca com bico econômico dosador 
que evita o desperdício do produto, indicado para uso de 
limpeza em geral (banheiros, ralos, lixeiras, etc.), lavagem de 
roupas e combate contra a larva do mosquito da DENGUE. 
Validade mínima de 06 (seis) meses. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. 

FRS 38630    

16 

Desinfetante em frasco de 2 litros, para uso geral com ação 
bactericida e germicida  frente a Salmonella choleraesuis e 
Staphylococcus aureus, indicado para qualquer superfície 
lavável, fragrância de jasmim, lavanda ou eucalipto, composto 
por conservante, tensoativo não iônico, corante e água, 
princípio ativo cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%. 
Validade de 12 meses. Embalado em galão plástico contendo 
2 litros, devidamente identificado com informações sobre o 
produto e fabricante. Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. 

FRS 28240    

 
 
A PROPOSTA DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. 
 
 

 Atenciosamente, 

 
 

Mônica Leal Ferreira 
Diretora da Divisão de Compras de Materiais 

e Contratação de Serviços 
 


