
  

 

 

Considerando o pedido da empresa Lira da Luz & Cia Ltda – ME, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na Rua Giacomo Luiz Berticelli, 1037, CNPJ de n° 05.192.522/0001-56 onde 

trouxe amostras de alguns itens para aprovação de amostras, ficando assim disposto: 

Item Descrição Marca Aprovado/ 

Reprovado 

06 DESINFETANTE LIQUIDO, embalagem 2 litros. Para uso geral, 

ação germicida/bactericida, qualidade biodegradável, principio 

ativo: cloreto de alquil -dimetil benzil amônio, 50% composição 

cloreto de belzacônio, tensoativos não iônicos, corante, essência 

e veiculo, solubilidade em água. Diversos aromas. 

Brilho 

mágico 

aprovado 

16 AMACIANTE DE ROUPA, aspecto físico líquido viscoso 

concentrado, perfumado. frasco de 2 litros, com lacre de 

rosquear 

Brilho 

mágico 

aprovado 

20 FLANELA PARA LIMPEZA, 100% de algodão, cor amarelo ouro 

ou laranja, lisa, medindo, aproximadamente, 27x40cm 

Belmondi aprovado 

24 LIMPADOR MULTIUSO, de uso doméstico. aromas diversos. 

Frasco plástico de 500ml. 

Uppro aprovado 

30 SAPONÁCEO CREMOSO, CONCENTRADO. composição: 

sulfonato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes, espessantes, 

alcalinizantes, abrasivo, conservante, fragrância e veículo. frasco 

plástico de 300ML 

Nobre aprovado 

33 TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA gramatura mínima 15g/m² 

com elástico, na cor branca. pacote com 100 unidades 

KR Aprovado 

34 VASSOURA MULTIUSO, para pisos internos e externos, sem 

cabo, cerdas plumadas 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 

KR Aprovado 



  

 

 

35 VASSOURINHA SANITÁRIA com cerdas de nylon cabo plastico 

resistente 

KR Aprovado 

37 RODO DE ESPUMA de alta densidade com base de 

polipropileno (plástico) e haste de encaixes com rosca que 

permite o acoplamento de qualquer cabo com diâmetro de 20 a 

24mm. medidas: aproximas 28 cm de largura x 04 cm de altura x 

e 8,5 cm de 

KR Reprovado 

Três Palmeiras, 19 de maio de 2022. 

 

DEISE KOSSMANN 
Pregoeira  

 


