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ANEXO II - MARCAS PRÉ APROVADAS – PREGÃO Nº 15/2022 

 
A descrição completa de cada item está no Anexo I do Betha Sistema. 

 

 
 

 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UN Marcas 

01 Água sanitária a base de cloro.  fr 

Qboa, 
Ypê, 

Brilhante, 
Bella Dona 

02 Álcool gel, concentração de 70% para higienização e desinfecção. gl 
Mega, Da 

ilha, 
Absoluto 

03 Álcool líquido 92,8º, etílico e hidratado.  fr 
Mega, Da 

ilha, 
Absoluto 

04 Álcool líquido 70% para higienização e desinfecção. fr 
Da Ilha, 
Mega 

05 Balde plástico com capacidade de 15 litros un 

Plasvale, 
Jundiaí, 

Sanremo, 
ArqPlast 

06 Cloro -  Hipoclorito de Sódio.  gl 

Louro, 
Limpinha, 
Benfort, 
Raridade 

07 Copo de plástico (PP ou PS), capacidade mínima para 200 ml.   cx 

Copozan, 
Copobras, 
Zanatta, 

Kerocopo 

08 Copo descartavel para café. cx 

Copozan, 
Copobras, 
Zanatta, 

Minasplast 

09 

Copo de plástico (PP ou PS), descartável, cor branca, capacidade mínima para 50 
ml, embalagem em mangas com 100 unidades, pesando no mínimo 75 g, (com 
paredes homogenêas, sem falhas, amassamentos ou rebarbas e dobras oriundas 
de defeito na fabricação ou sujidade interna ou externa, com bordas não cortantes,  
acondicionados em caixa de papelão resistente que suporte empilhamento com 25 
mangas. (Produzidos conforme ABNT/NBR 14.865:2002). 

cx 

Copozan, 
Copobras 
e Zanatta, 
Kerocopo 

10 
Desinfetante para piso a base de eucalipto c/ 5 litros, com registro e autorização 
no Ministério da Saúde. 

Fr 

Ypê, 
Pinhobril, 
Kalipto, 

Bella 
Dona, 

Limpinha  



            Estado de Santa Catarina 

          Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz 

          Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000 

E.      e.mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br 

          Fone/Fax 0xx48 245 1321 
       

              

 
 

11 Desodorizador de Ambiente em spray aerosol 360 ml, com fragrancia de lavanda. un 

Glade, Air 
Wick, No 
Ar, Ultra 
Fresh 

12 
Detergente líquido para lavar louças, concentrado e neutro, biodegradável (tipo 
Ype, limpol) 500 ml 

fr 
Limpol, 

Ypê, 
Minuano 

13 
Escova de nylon para tanque, dimensão: 13x7x4 cm. Cor amarela e/ou azul, 
formato oval. 

un 
Bettanin, 
Condor  

14 
Escova de nylon para higiene das mãos em plástico resistente medindo 9,5 x 4,5 x 
2,5 cm 

un 
Bettanin, 
Condor 

15 
Escova para vaso sanitário, dimensões: 38 x 14 x 14 cm. 
As cerdas em formato circular permitem que a escova limpe as bordas do vaso 
sanitário com maior desenvoltura. Suporte redondo, cor branco.   

un 

Saniprim, 
Sanilux, 
Dalcin, 

Limpamani
a, Gaúcha 

16 

Esponja para limpeza, dupla face, limpeza e brilho, uma face em espuma de 
poliuretano e agente bactericida, outra face em fibra sintética com abrasivo, 
embalada individualmente em saco plástico lacrado do fabricante. contendo na 
embalagem as medidas 75 x 110 x 20 mm. Validade mínima de 24 meses a partir 
da data da entrega. 

un 
Bettanin, 
Scotch 
Brite,  

17 Filtro para café 103, cx com 30 unidades  cx 
Melitta, 
Brigitta, 
Iguaçu 

18 

Flanela para limpeza de cor branca, mínimo 90% algodão, peluciada em ambos os 
lados, com dimensões mínimas de 58 cm x 43 cm (tolerância de ± 1,0cm), com 
peso mínimo de 38g e acabamento que evite desfiamento.Com etiqueta contendo 
composição e o nome do fabricante 

un 
Martimpan
o, Rabito,  

19 Fósforo, caixa c/ 50 palitos em embalagem com 10 unidades  pct 
Fiatlux, 

Gaboardi 

20 
Guardanapo, branco, de alta qualidade,  pacote com 50 unidades, 100% fibras 
celulósicas, sem pigmentação,  medida mínima 30 x 30 cm. 

pct 

Bob, 
Santepel, 

Florax, 
Pegg, 
Lider, 
Virtus  

21 
Inseticida aerosol 300ML contra mosquitos e baratas. Composição: imiprotrina 
0,04% p/p, cifenotrina 0,125 p/p, solventes alifáticos, emulsificante, espessante, 
propelentes, conservante, antioxidante e água. 

un 

SBP, Mat 
inset, 
Raid, 

Jimo, Ultra 
Inset 

22 
Lã de aço, pacote com no mínimo 44 gramas, contendo 8 unidades cada, em 
fardos com 14 pacotes 

fd 
Bombril, 
Assolan, 

Inove 

23 
Lustra moveis cremoso 200ml, com composição de cera natural e sintetica , 
silicone essencia solvente conservante e agua. Embalagem com indicação, 
precaução nº registro no MS. 

fr 
Bravo, 

Ypê, king, 
Worker 

24 Luva descartável em látex de procedimentos não cirúrgicos G cx 

Embramac
, Llagrotta, 
Descarpac
k, Talge, 
Nobre 
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25 Luva descartável em látex de procedimentos não cirúrgicos M  cx 

Embramac
, Lagrotta, 
Descarpac
k, Talge, 
Nobre 

26 Luva descartável em látex de procedimentos não cirúrgicos P cx 

Embramac
, Lagrotta, 
Descarpac
k, Talge, 
Nobre 

27 

Luvas de látex para limpeza, anatômica e antiderrapante, tamanho G, parte interna 
revestida de algodão, embalagem contendo um par sendo uma luva para mão 
direita e outro luva para a mão esquerda. Deverá constar na embalagem. 
Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho 

par 

Volk, 
Danny, 
Sanro, 

Descarpac
k 

28 

Luvas de látex para limpeza, anatômica e antiderrapante, tamanho M, parte 
interna revestida de algodão, embalagem contendo um par sendo uma luva para 
mão direita e outro luva para a mão esquerda. Deverá constar na embalagem. 
Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho. 

par 

Volk, 
Danny, 
Sanro, 

Descarpac
k 

29 

Luvas de látex para limpeza, anatômica e antiderrapante, tamanho P, parte interna 
revestida de algodão, embalagem contendo um par sendo uma luva para mão 
direita e outro luva para a mão esquerda. Deverá constar na embalagem 
Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho. 

par 

Volk, 
Danny, 
Sanro, 

Descarpac
k 

30 Pá p/ lixo plástica com cabo longo de no mínimo 0,80 cm  un 
Betannin, 

Alfa, 
Gaúcha 

31 
Pano de prato de 100% algodão, branco, lavado e alvejado, com bainha,  entre 0,5 
cm e 1,0 cm, ou overlock medindo no mínimo 65 cm x 45 cm e peso mínimo de 70 
gramas. 

Un 
Martimpan
os, Rabito, 

Martins 

32 

Pano para limpeza de chão, tipo saca, 90% algodão no mínimo (fechada em três 
lados), branco, lavado (já encolhido)  e alvejado, medindo 65 cm x 45 cm, 
admitindo-se uma variação de ± 2,0 cm, com peso mínimo de 150 gramas.Com 
etiqueta contendo composição e o nome do fabricante. Pano para limpeza de 
chão, tipo saca 

un 
Martimpan
os, Rabito, 

D102 

33 

Papel higiênico cor branca, folha dupla, com picote,  100% fibra celulósica virgem, 
branco (alta alvura), sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material 
impresso, com alto poder de absorção, em rolo com no mínimo 30m, estes por sua 
vez em pacotes com 02 ou 04 unidades, acondicionados em fardos contendo 64 
rolos. 

fd 

Doble, 
Duetto, 
Neve, 
Ness, 

Delicatte 

34 

Papel higiênico cor branca, folha simples, com picote,  100% fibra celulósica 
virgem, branco (alta alvura), sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de 
material impresso, com alto poder de absorção, em rolo com no mínimo 30m, 
estes por sua vez em pacotes com 02 ou 04 unidades, acondicionados em fardos 
contendo 64 rolos. 

fd 
Astória, 

Personal, 
Ness 

35 

Papel toalha gramatura mínima 24g/m², cor branca, 100% fibra celulósica virgem, 
sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, 
gofado, macio, com alto poder de absorção, distribuição homogênea das fibras ao 
longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com no mínimo 0,20 x 200 
metros, diâmetro interno do tubete de 03 polegadas; diâmetro total do rolo máximo 
de 80 cm, embalado em caixa com 06 rolos. 

rolo 
Indaial, 
Alveflor 



            Estado de Santa Catarina 

          Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz 

          Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000 

E.      e.mail: sec_administracao@santoamaro.sc.gov.br 

          Fone/Fax 0xx48 245 1321 
       

              

 
 

36 

Papel toalha com folhas intercaladas, 100% fibra celulósica virgem, cor branca 
(alta alvura), sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material 
impresso, com distribuição homogênea de fibras, medindo  no mínimo 22,0cm x 
21,0cm e no  máximo 23,0cm x 23,0cm. Pacote contendo 1.000 folhas. 

pct 

Alveflor, 
Indaial, 
Tulipa, 
Virtus 

37 Papel toalha para cozinha, branco com 2 unidades.  pct 
Maxxim, 

Natureza, 
Sorella 

38 Pilha alcalina grande  un 
Elgin, 

Panasonic 

39 Pilha alcalina média  un 
Elgin, 

Panasonic 

40 Pilha alcalina pequena, tipo AA un 
Elgin, 

Panasonic 

41 Pilha alcalina palito, tipo AAA  un 
Elgin, 

Panasonic 

42 Prendedor de roupa em madeira, embalagem com 12 unidades 
 

Gaboardi, 
Condor, 

Both 

43 

Rodo de borracha dupla, com base em plástico rígido, isento de qualquer material 
metálico, medindo  30 cm de largura, fixação do cabo com sistema de rosca, com 
cabo de madeira (liso e isento de farpas) pintado ou plastificado, medindo 
aproximadamente 1,20m. 

un 
Bettanin, 
Condor,  

44 

Sabão em pedra, com glicerina, alcalinizante, carga, sebo bovino, fragrância, 
corante e veículo, com aproximadamente 200 (duzentos) gramas, embalados em 
plástico com no máximo 5 (cinco) unidades e acondicionados em caixa de papelão 
resistente com 50 unidades - primeira qualidade. 

cx 
Ypê, Ace, 
Zavaski 

45 

Sabão em pó premium em caixas resistentes de 1 kg. Contém: Alquil benzeno, 
sulfonato de sódio e lauril sulfato de sódio. Composição: tensoativo aniônicos, 
agentes anti-redepositantes, quelantes, enzima, branqueador óptico, fragrância e 
água. Com multienzimas. 

pct 
Ypê, Ace, 

Omo 

46 

Sabonete para Higienização de Mão Hipoalergenico - Perolizado e Perfumado. 
Descrição técnica: Indicado na higienização das mãos. Contém: agentes 
emolientes, deixando sua pele limpa e macia. Isento desolventes. Biodegradável. 
Odor: Perfume suave. PH: neutro; Apresentação: bombonas de 05 litros. Diluição 
mínima aceitável: Pronto uso; Aspecto: liquido cremoso; Observação: Registro no 
MS. 

gl 
Sauba, 
Natura, 
Suaves 

47 

Saco para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 50 litros, medindo 
aproximadamente 63 cm x 80 cm, com no mínimo 0,06 mm de espessura, de 
qualquer cor, exceto branco; embalados em fardos com 100 unidades, conforme 
normas da ABNT. O material não pode expelir odor desagradável (material de 
resíduo industrial). Cada pacote deve conter identificação do 
fabricante/fornecedor, do produto e as medidas. 

fd 
Ideal, 

Mingori, 
Azeplast 

48  

Saco de Lixo Hospitalar - Saco de polietileno cor branco leitoso, capacidade para 
30 litros, dimensões de 59 x 62 cm comprovada por laudo de ensaio técnico, que 
comprovem estarem de acordo com NBR 9195 e 9191, devendo estar estampado 
o símbolo de risco de substâncias infectantes, cujas dimensões, cores e incrições 
devem seguir õs padrões definidos pela NBR 7500. com fundo reto (Certificado de 
Aprovação junto ao Ministério da Saúde), pacotes com 100 Unidades. 

 

Azeplast, 
Suprimax, 
Descarbox 

49 

Saco para lixo em plástico reforçado, na cor preta, capacidade 30 litros, 
dimensões planas mínimas: 59 cm de largura x 62 cm de altura. O material não 
pode expelir odor desagradável (material de resíduo industrial) . Espessura de 
0,050 milimetro para parede dupla, peso de 13 gramas por unidade e 1.300 
gramas por pacote. Variação de até 8% na espessura e no peso. Embalagem 

fd 
Ideal, 

Mingori, 
Azeplast 
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plástica com 100 unidades, em conformidade com as normas da ABNT- NBR 
9190/9191 – Tabela 1, Classe 1, Tipo A. Cada pacote deverá conter identificação 
do fabricante/fornecedor, do produto e das medidas. 

50 

Saco para lixo em plástico reforçado, na cor preta, capacidade 100 litros, 
dimensões planas mínimas: 75 cm de largura x 105 cm de altura. O material não 
pode expelir odor desagradável (material de resíduo industrial). Espessura de 
0,090 milimetro para parede dupla, peso de 70 gramas por unidade e 7.000 
gramas por pacote. Variação de até 8% na espessura e no peso. Embalagem 
plástica com 100 unidades, em conformidade com as normas da ABNT- NBR 
9190/9191, Tabela 1, Classe 1, Tipo E. Cada pacote deve conter identificação do 
fabricante/fornecedor, do produto e as medidas. 

pct 
Ideal, 

Mingori, 
Azeplast 

51 

SACO DE LIXO 200 LITROS; reforçado; de polietileno; com capacidade nominal 
200 litros, suportando 30 quilos; espessura de 0,012mm, medindo 90cm x 110cm; 
embalados com 50 unidades, devera constar impresso na embalagem todos os 
dados do produto (dimensões, capacidade nominal inclusive o peso suportado, 
espessura, quantidade e marca); fundo resistente; suas condições deverão estar 
de acordo com NBR 9190, NBR 9191. 

rolo 
Ideal, 

Mingori, 
Azeplast 

52 Saco picotado plástico para freezer de 2 Kg com 100 unidades pct 
Neisan, 

Orleplast, 
Milusos 

53 Saco picotado plástico para freezer de 5 kg com 100 unidades pct 
Neisan, 

Orleplast, 
Milusos 

54 Sacola plástica branca 30 x 40cm cx Rioplast 

55 
Saponáceo com detergente e cloro em pó, em embalagem plástica de 300 gr.  O 
produto deve possuir registro ou notificação na ANVISA. 

fr Radium 

56 Touca descartável em TNT na cor branca, embalagem com 100 unidades.  pct 
Volk, 
Nobre 

57 

Vassoura com cerdas de nylon, tipo noviça, cepa de polipropileno, fio de 12cm, 
com 66 tufos contendo 40 cerdas por tufo, com cerdas 100% PET polipropileno, 
tipo plumada, cabo de chapa revestido de polipropileno medindo 120cm, com 
gancho giratório de polietileno de alta densidade, rosca de polietileno debaixa 
densidade.   

un 
Comdor, 
Betanin 

58 
Vassoura de palha, 5 fios (costura), reforçada, de primeira qualidade, isenta de 
palha de linho. 

un 

Goedert, 
Atlas, 

Videquimic
a 

59 

ESFREGÃO (MOP) PARA LIMPEZA DE CHÃO - Especificação: Suporte em 
polipropileno de no mínimo 32 cm(C) x 28 cm(L), capacídade mínima de 8 litros; 
com válvula de desague e alças para facilitar o transporte; com função rotatória de 
360º para facilitar a remoção do excesso de água e lavagem do refil; com conector 
giratório para alcançar áreas difíceis, com encaixe para cabos; Cabo cilíndrico de 
alumínio, revestido de plástico, de no mínimo 150cm(C). Baldes medidas nínimas 
de 50 x 26 x 24 cm; Esfregão ajuste 1 - 16,5 cm x 1,08 m; Esfregão ajuste 2  - 16,5 
cm x 1,29 m; Refil 16 cm. 

un Mor 

60 

Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor 
predominante de café arábica, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e 
o máximo de 20% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com 
nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), pacote de 500 g, com todas as 
informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente, constatando 
data de 
fabricação e validade nos pacotes individuais. 

un 
Melitta, 
União 
Pilão 
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61 

Açúcar refinado - Amorfo, de primeira qualidade, isento de fermentações, de 
matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais, tendo aspecto próprio 
do tipo do açúcar, cor: própria, cheiro próprio e sabor doce. No rótulo deve trazer a 
denominação "açúcar refinado".  
Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso ou transparente, pacotes de 1 
kg.  
Embalagem secundária: sacos de papel reforçados e lacrados, identificados com o 
nome do fabricante, com capacidade para no máximo 30 kgData de fabricação do 
produto: de no máximo 30 (trinta) dias da data de autorização de fornecimento 
expedida pela Prefeitura. 
Prazo de validade: de no mínimo 12 (doze) meses 

pcte 
Caravelas, 

União 

62 
Lixeira Para Escritório Cesto de plástico sem tampa. Capacidade: 13 litros, na cor 
cinza. 
Medidas mínimas: 290 x 240 mm. 

un 
Marfinite, 

JSN 

63 
Estopa pano de limpeza mecânico costurado, saco com 25 kg freezer de 5kg com 
100 unidades 

un  

 

 


