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PROPOSTA DE PREÇO 

REGÃO PRESENCIAL N' 2017.05.16.1 - SIRI)  

PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE 

azão Social: EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

NPJ: 00.962.135/0001-38 

iscriçáo Estadual: 06.965.459-0 

iscriço Municipal: 128.141-0 

.ndereço: Rua São João Dei Rey, 530. Edson Queiroz - Fortaleza/CE - CEP: 60.8t4-452 

one/Fax: (85) 3278.7374 -(85) 9.9792.7000 

ndereço Eletronico: comex@terra.com.br  

anco: BRADESCO / Agencia Nt 0631-9 / Conta Corrente No.: 15.6554 

O: Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza edescanáveis destinados a diversas secretarias do Município de 

nte/Ce, (com ampla participação e cotas exclusivas á ME e EPP), conforme especificações comidas no Termo de Referência 

LOTE -01 AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNO. QTDE. MARCA 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Desengordurante para sistema de 

exaustão e fornos s litros. Solúvel em 

água, capaz de remover os resíduos 

orgânicos provenientes do cozimento de 

eros alimentícios, com substância gêneros 
biodegradáveis. Deve possuir registro 

perante a Anvisa. Apresentar ficha técnica 

ficha de segurança. 

Bombona 48 AUDAX 41,00 
Quarenta e um 

reais 
1.968.00 

um mui, 

novecentos e 

sessenta e oito 

reais 

- - Ç 
2 

Desinfetante concentrado 	litros para 

áreas criticas a base de qu4, ernál'io de 

amÕnio. Concentração $bpara 1OQ (a 

1%)deve possuir composição quimica que 

evitem aoxidaçãq utilização principal em 

superfícies metálicas ou passíveis de 

corrosão. Deve está registrado na Anvisa. 

Apresentar ficha técnica, ficha de 

segurança e laudo comprovando ação 

bactericida. 

Bombona 576 AGITRO 24,50 

vinte e quatro 

i 
ci

reas e 

nquenta 

centavos 

14.112,00 

quatorze mil, 

cento e doze 
reais 

/ 

Desinfetante de uso geral 5 litros 

concentrado com poder bacterlcida, 
utilização de pisos e paredes para as 

limpezas concorrentes e terminais. 
'Perfumado. Deve está registrado na 

Anvisa Apresentar fichatécnica, ficha de 

bactericida. 

Bombona 

segurança e laudo comprovando ação  

1.440 LARIMPO 9,85 

nove reais e 

oitenta e cinco 
centavos 

14.184,00 

;'?- 	--•- 

quatorze mil, 

cento e oitenta 

quatro reais 

4 
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4 
Detergente ácido, clareamento de pisos 

porosos e pedras.S 
Bombona 40 ECOLINE 45,00 

quarenta e 

cinco reais 
1.80000 , 

um mil, 

oitocentos reais 

5 

Detergente concentrado para limpeza de 

piso 05 litros. Deve está registrado na 

Anvisa. Apresentar ficha técnica ficha de 

segurança e laudo comprovando ação 

bactericida. Composição química: 

tensoativos aniónico, aditivos específicos, 

agentes alcalinizantes, preservante, 

corante e água. 

Bombona 800 WILLY 35.00 
trinta e 

. 
cinco 

reais 
28.000,00 

vinte e oito 

reais 

mil 

6 

Detergente de uso geral, onde se destina 

a limpeza de superfícies laváveis lisas ou 

porosas, tais como: pisos, paredes. 
fachadas, materiais sintéticos, plástico, 

aço inox. fórmicas, etc.S 

Bombona 88 YPE 20,00 vinte reais 1.760,00 

um mil, 

setecentos 

sessenta reais 

e 

Detergente neutro para louças 5 litros, 

Concentrado com poder umectante e 

desengordurante, possuindo agente 

alcalinizante, sem aroma facilmente 
biodegradãvel. Deve possuir notificação 
perante a Anvisa. Apresentar ficha técnica 

ficha de segurança. 

Bombona 1.152 PC 13,90 

treze reais e 

noventa 

centavos 

16.012,80 

dezesseis mil e 

doze reais e 
oitenta centavos 

8 

Hipoclórico de sódio bb 50 litros 

concentrado com poder deslnfecçã4 com 

concentração de principio ativo de 9%. 

Comodato para dosador. Deve está 

registrado na Anvisa. Apresentar ficha 

técnica ficha de segurança e laudo 

comprovando ação bactericida. 

Bombona 96 KALIM 230,00 
duzentos e 

trinta reais 
22.080, 00 

vinte e dois 

e oitenta reais 

mil 

Lava roupas liquido Para limpeza de todos 

os tipos de roupas5'W 
Bombona 53 

BRILHO 

pws 15,00 quinze reais 795,00 

setecentos e 

noventa e cinco 
reais 

10 

Limpador restaurador para pisos tratados 

com ceras/ acabamento acrilico, 

aumentando a vida útil do tratamento do 

piso. Restaurador para qualquer tipo de 

piso com cera/acabamento acrilico que 

necessite de restauração devido a riscos e 

perda do brilho. 5  

Bombona 52 BARBALEX 21,00 
vinte e um 

. 
reais 

1.092,00 

um mil e 

noventa e dois 

reais 

11 

Sabonete para as mãos 5 litros, de 
consistência cremosa, anflsséptico, com 
agentes emoliente e hidratantes, 

possibilitando a lavagem sucessivas das 

mãos. Ter como agente bactericida o 
triclosan. Ser isento de formol e similares. 

Bombona 288 MAZZO 30.00 trinta reais 8.640.00 

oito mil, 

seiscentos e 
quarenta reais 

. 

rvDQCC rnorin r coutrnc 1 TflA.kAÇ 
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VALOR TOTAL DO LOTE ou R$ 	 110.443.80 

cento e dez mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos 

LOTE -02 - COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNO. QTDE. MARCA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

is 

/ç 

 Desengordurante para sistema de 
exaustão e fornos 5 litros. Solúvel em 

água, capaz de remover os resíduos 

orgânicosprovenientes do cozimento de 

gêneros alimentícios, com substância 
biodegradáveis. Deve possuir registro 

perante a Anvisa. Apresentar ficha técnica 

ficha de segurança. 

Bombona 12 AUDAX 41,00 
quarenta e um 

reais 
49200 

quatrocentos 

noventa e 

reais 

e 
dois 

2 

Desinfetante concentrado 5 litros para 

áreas criticas a base de quaternário de 

amónio. Concentração de 1 para 1011. (a 

1%)deve possuir composição química que 

evitem 	oxidação, utilização oxid 	utilização principal em 

superftciesnietãlicas ou passíveis de 

corrosão. Deve está registrado na Anvisa. 

Apresentar ficha técnica ficha de 

segurança e laudo comprovando ação 

bactericida. 

Bombona 144 AGLTRO 24,50 

vinte e quatro 
reais e 

cinquenta 

centavos 

3.528,00 

três mil, 

quinhentos  

vinte e oito reais 

3 

V Perfumado. 

Desinfetante de uso geral 5 litros 
concentrado com poder bactericida, 

utilização de pisos e paredes para as 

limpezas concorrentes e terminais. 
Deve está registrado na 

Anvisa. Apresentar ficha técnica ficha de 

segurança e laudo comprovando ação 

bactericida. 

Bombona 360 LARIMPO 9,85 

nove reais e 

oitenta e cinco 

centavos 

3.546,00 

três mil, 

quinhentos 

quarenta e seis 

reais 

e 

4 
Detergente ácido, clareamento de pisos 

porosos e pedras.S u 
Bomhora 10 ECOI INE 45,00 

quarenta e 
cinco reais 

450,00 
quatrocentos e 

cinquenta reais 

5 

Detergente concentrado para limpeza de 

piso 05 litros. Deve está registrado na 

Anvisa Apresentar ficha técnica ficha de 

segurança e laudo comprovando ação 

bactericida. Composição química: 

tensoativos aniónico, aditivos específicos, 

agentes alcalinizantes, preservante, 

corante e água 

Bombor-a 200 i'j;LY 35,00 
trinta e cinco 

reais 
7.000,00 

'3 

sete mil reais 

1 
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VALOR TOTAL VALOR UNITARIO 
QTDE. UNO. ESPECIFICAÇÕES 

6 
/ 

Detergente de uso geral, onde se destina 

a limpeza de superfícies laváveis lisas ou 

porosas, tais como: pisos, paredes, 

fachadas, materiais sintétucos, plástico, 

aço inox, fórmicas, etc.5 \/ 

Bombona 22 VPE 20,00 vinte reais 440,00 
quatrocentos e 

quarenta reais 

7 

Detergente neutro para louças 5 litros, 

Concentrado com poder umectante e 

desengordurante, possuindo agente 

alcalinizante, sem aroma, facilmente 

biodegradável. Deve possuir notificação 

perante a Anvisa. Apresentar ficha técnica, 

ficha desegurança. 

Bombona 288 1 13,90 

treze reais e 

noventa 

centavos 

4.003.20 

mil e três quatro 

reais e vinte 

centavos 

8 

Hipoclórico de sódio bb 50 litros 

concentrado com poder desinfecção. com  

concentração de principio ativo de 9%. 

Comodato para dosador. Deve esta 

registrado na Anvisa. Apresentar ficha 

técnica, ficha de segurança e laudo 

comprovando ação bactericida. 

Bombona 24 KALIM 230.00 
duzentos e 

trinta reais 
5.520,00 

cinco mil, 

quinhentos e 

vinte reais 

9 
Lava roupas liquida Para limpeza de todos 

os tipos de roupas5"\.J 
Bombona 13 

BRILHO 

PLUS 
15,00 quinze reais 195,00 

cento e noventa 

e cinco reais 

10 

Limpador restaurador para pisos tratados 

com ceras/ acabamento acrílico, 

aumentando a vida útil do tratamento do 

piso. Restaurador para qualquer tipo de 

piso com cera/acabamento acrilico que 

necessite de restauração devido a riscos e 

perda do brilho. 

Bombona 13 BARBALEX 21,00 
vinte e um 

reais 
273.00 

duzentos 

setenta e três 

reais 

e 

11 

Sabonete para as mãos 5 litros, de 

consistência cremosa, antisséptico, com 

agentes emoliente e hidratantes, 

Possibilitando a lavagem sucessivas das 

mãos. Ter como agente bactericida o 

triclosan. Ser isento de formol e similares. 

Bombona 72 MAllO 30,00 trinta reais 2.160,00 
dois mil, cento 

sessenta reais 

27.607,2/ 

e 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 RS 

v Me e sete mil, seiscentos e sete reais e vinte centavos 

LOTE 03-AMPLA C0Nc0RRENCIA 

K 
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Acidulante de 20 kg para uso em 

processos de lavagens Industriais, 

produtos de 12 linha deve possuir 

componente capazes de excluir das 

roupas os componentes clorados e 

alcalinos. Dosagem máxima de ijsor / 
kg roupa seca. Deve possuir a notificação 

perante a Anvisa. APRESENTAR 

JUNTAMENTE FICHA TÉCNICA FICHA DE 

SEGURANÇA. 

BAI 
SLVL N 
CLEAN151.00 

cento e 

cinquenta e 

um reais 

7.248.00 

sete mil, 

duzentos e 

quarenta e oito 

reais 

• 

Água sanitária, em embalagem plástica 

com5.000mI, tampa lacrada, teor de cloro 

de acordo com o limite da legislação 

pertinente (2.0% Wp a 25% çWp). registro do 

ministério da saúde, químico responsáveL 

composição e informações do fabricante 

estampados na embalagem. Quando da 

entrega o produto deverá apresentar, no 

minimo, 80% do prazo de validade. 

GALAO 67 L 10.00 dez reais 620.00 
'.H.CeflflÇ 1 

e re,ii'. 

3 

Álcool gel a 70' gsolução antképlica 

com efeitos antifúngico e bactericida.; uso 

em ant,.sepsia das mãos sem uso deágua 

e papel, PH,neutris, galão de 5 litros. 

Embalagem contendo N' do lote 

impresso no rotulo da embalagem, nome 

e registro de quíniico responsável pelo 

produto, identificação do produto, marca 

do fabricante e prazo de validade, o 

produto devem ter registro ou notificação 

no ministério da saúde e na Anvisa 

Quando da entrega o produto deverá 

apresentar, no mínimo, 80% do prazo de 

validade. 

GALÃO 80 T0I'{C 58,00 
cinquenta e 

oito reais 
4.640,00 

quatro mil, 

seiscentos 

quarenta reais 

4 

Alvejante Clorado Em Pó de 20 kg 

produtos de 112  linha para utilização de 

processos de lavagem em máquinas 	. 
industriais, com poder de desinfecção 

alvejamenlo. Dosagem máxima de uso9i 

kg roupa seca. Deve está registrado na 

Anvisa. Apresentar juntamente ficha 

técnica, ficha de segurança. 

BAI DE 480 CLORO ' 197.00 

cento e 

noventa e sete 

reais 

94.560,00 

noventa e 

quatro mil, 

quinhentos 

sessenta reais 

e 
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Arnaciante 20 Litros Produtos de Unha 

para roupas de cor azul e consistência 

visco-cremosa, deve possuir tenso ativos 

catiônicos à base de sais de quaternário 

de amónio que canto amaciam como 

causas bacteriostase, possuir odor 

perfumando. Dosagem máxima de uso  

ml / kg roupa seca. Deve possuir a 

notificação perante a Anvisa Apresentar 

ficha técnica, ficha de segurança. 

BALDE 480 
BRILHO 

PLUS 
40,00 quarenta reais 19.200,00 

dezenove mil, 

duzentos reais 

6 

Desinfetante perfumado com ação 

germicida e cloro ativo, fragrâncias: floral, 

eucalipto, herbal, lavanda ou pinho, 

embalagem com 5 litros, com registro do 

ministério da saúde, químico responsável 

composição e informações do fabricante 

estampada na embalagem. Quando da 

entrega o produto deverá apresentar, no 

mínimo, 80% do prazo de validade. 

GALAO 74 FC 10,20 
dez reais e 

vinte centavos 
754,80 

setecentos 

cinquenta 

quatro reais 

oitenta centavos 

e  

e 

e 

7 

Detergente liquido lava-louças, com PH 

neutro, dermatologicamente testado, em 

embalagens contendo Slts. Quando da 

entrega o produto deverá apresentar, no 

mínimo, 80% do prazo de validade. 

GALÃO 46 LARIMLIMP 13,50 

treze reais e 

cinquenta 

centavos 

621,00 
seiscentos 

vinte e um reais 

e 

8 

• 

Pasta Umectante 20 KG, produto de 1 

linha de PH neutro, com poder de 

umect 	tm  processamento industrial 

para roupas com diferentes graus e tipos 

de sujidade A base de ácido sulfõnico, 

com tenso ativo biodegradável. Dosagem 

máxima 2gftg  roupa seca. Deve possuir a 

notificação perante a Anvisa Apresentar 

ficha técnica, ficha de segurança. 

BALDE 192 
SEVEN 

CLEAN 
205,00 

duzentos e 

cinco reais 
39.360,00 

trinta e nove 

mil, trezentos 

sessenta reais 

e 

/ 
9 

Sabonete liquido para mãos, fragrância 

suave e ph neutro, com registro do 

ministério da saúde, químico responsável 

informações do fabricante estampados 

na embalagem. Embalagem com5litros. 

Quando da entrega o produto deverá 

apresentar, no mínimo, 80% do prazo de 
validade 

GALÃO 24 MAZZO 30.00 trinta reais 720,00 
setecentos e 

vinte reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 	 167.723,89' 

c.'nto e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e oitençceJuavos  
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LOTE 04- COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPACAO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNO, QTDE. MARCA 
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Acidulante de 20 kg para uso em 

processos de layagens industriais, 

produtos de 11 linha deve possuir 

componente capazes de excluir das os 

componentes dotados e alcalinos. 

Dosagem máxima de uso lgr / kg roupa 

seca- Deve possuir a notificação perante a 

Anvisa. Apresentar juntamente ficha 

técnica ficha de segurança. 

BALDE 12 
SEVEN 

CLEAN 
151.00 

cento e 

cinquenta e 

um reais 

1.812.00 

um mil, 

oitocentos 

doze reais 

e 

W 

2 

Água sanitária. em embalagem plástica 

com 5.000 ml. tampa 

lacrada, teor de cloro de acordo com o 

limite da legislação pertinente 

(2.0%p a 25%Wp), registrodonlinistéfio 

da saúde, quimicoresponsável, 

composição e informações do fabricante 

estampados na embalagem. Quando da 

entrega o produto deverá apresentar, no 

mínimo, 80% do prazo de validade. 

GALAO 5 1000 cci reais :50,00 
1fltC 1 

nqccnia reais 

Álcool Gel A 70' GI. solução anti-séptica 

com efeitos antifúngico e bactericida.; uso 

em anti-sepsia das mãos sem uso de água 

e papel 104NEUTRO, galão de Slitros. 

Embalagem Contenda N' do lote 

impresso no rotulo da embalagem, nome 

e registro de quimicoresponsável pelo 

produto, identificação do produto, 

marca do fabricante e prazo de validade. 

O produto devera ter registro ou 

notificação no ministério da saúde e mi 

Anvisa Quando da entrega o produto 

deverá apresentar, no mínimo, 80% do 

prazo de validade. 

GALÃO 20 TnP1C 58,00 
cinquenta e 

oito reais 
1.160,00 

um mil, cento e 

sessenta reais 

4 

Alvejante Cjorado em Pó de 20 Kg 

produtos delinha para utilização de 

processos de lavagem em máquinas 

industriais, com 

poder de desinfecção e alvejaniento. 

Dosagem máxima de uso 4gr/kg roupa 

seca. Deve está registrado na Anvisa. 

Apresentar juntamente ficha técnica, ficha 

de segurança. 

BALDE 120 CLORO 'S 197,00 

cento e 

noventa e sete 

reais 

23.640,00 

vinte e três mil. 

seiscentos e 

quarenta reais 

\' 
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5 

Amaciante 20 litros Produtos de( 	linha 

para roupas de cor azul econsisténcia 

visco-cremosa, deve possuir tenso ativos 

canônicos à 

base de sais de quaternário de amônio 

que tanto amaciam como causas 

bacteriostáse possuir odor perfumando. 

Dosagem máxima de uso 4 ml / kg roupa 

seca. Devo possuir a notificação perante 

a Anvisa. Apresentar ficha técnica, ficha de 

segurança 

BALDE 120 
BRILHO 

PLUS 
40,00 Quarenta reais 4.800,00 

quatro mil, 

oitocentoç reais 

S 
6 

Desinfetante perfumado com açãoI  

germicida e cloro ativo, fragrãncias: 

floral, eucalota herbal, lavanda ou pinho, 

embalagem 

io com 5 litros, com registro do ministério

da saúde, químico responsável 

composição e informações do fabricante 

estampada na embalagem. Quando da 

entrega o produto deverá apresentar, no 

mínimo. 80% do prazo de validade 

18 FE 10,20 
dez reais e 

vinte centavos 
183,60 

cento e oitenta 

e três reais e 

sessenta 

centavos 

7 

Detergente liquido lava-louças, com PH 

neutro, derinatologicamente testado, em 

embalagens contendo 5 lts, Quando da 

entrega o produto o deverá apresentar, no 

mínimo, 80% do prazo de validade, 

GALÃO 11 LARIMLIMP 13.50 

treze reais e 

cinquenta 

centavos 

148,50 

cento e 

Quarenta e oito 

reais e 

cinquenta 

centavos 

8 

Pasta Umectante 20 K& produto de la 

linha de PH neutro, com poder de 

umectaçáo em processamento industrial 

para roupas com diferentes graus e tipos 

de sujidade A base de ácido sulfónico, 

com tenso atwobiodegradável. Dosagem 

máxima 20g roupa seca. Deve possuir a 

notificação perante a Anvisa Apresentar 

ficha técnica, ficha desegurança. 

BALDE '-8 
srvrr'j 

CLEAN 
?05.00 

duzentos e 

cinco reais 
9840.00 

nove mil, 

oitocentos e 

quarenta reais 

9 

Sabonete liquido para mãos, fragrância 

suave e ph neutro, com 

registro dominist&io da saúde, químico 

responsável, informações do fabricante 

estampados na embalagem. Embalagem 

com 5 litros, Quando da entrega o produto 

prazo de validade. 

GALÃO b 

deverá apresentar, no mínimo, 80% do  

MAL/O 30,00 trinta reais 180,00 
cento e oitenta 

reais 

1 
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VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 41.914,10 

uarenta e um mil, novecentos e quatorze reais e dez centavos 

LOTE 05- AMPLA CONCORRÊNCIA 

TEM ESPECIFICAÇÕES UND. QTOE, MARCA 
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Ácido muriático para aplicação em 

limpeza bruta em geral embalado em 

frasco plástico dei litro e acondicionado 

em caixas de papelão com 12 unidades. 

CX 871 
LIMPA 

FÁCIL 
46,00 

quarenta e 

seis reais 
40.066,00 

quarenta mil 

sessenta e 

reais 

e 

seis 

• 
Água sanitária niuitiplo uso de 1000rni 

embalado em frasco de plástico, caixa 

contendo 12 unidades e acondicionados 

em caixa de papelão com hipocloreto de 

sadio 

CX 857 OLIMPO 16.80 

dezesseis reais 

e oitenta 

centavos 

14.397.60 

auatorze mil, 

trezentos e 

noventa e sete 

reais e sessenta 

centavos 

3 
Álcool branco 1 litro embalagem 

secundária caixa com 12 unidades 
c   46 TUPI /6,00 

se tenta e seis 

reais 
3.496,00 

três mil, 

quatrocentos e 

noventa e seis 

reais 

4 
Álcool Em Gel 50g Embalagem 

Secundária Caixa Com 12 Unidades 
(X 227 ACHE FACIL 60,00 

treze mil, 
 

sessenta reais 13.620.00 seiscentos e 

vinte reais 

5 

Amaciante para roupa de 2 litros 

embalado em frasco plástico e 

acondicionado em caixa de papelão 

contendo cloreto dialquil dimetil amónio, 

coadjuvante, perfume. preservaiité, 

corantes, acidulante e água produto 

inspecionado pelo lnmetro com validade 

de 3 anos. 

 308 PÍ 8,50 

oito reais e 

cinquenta 

centavos 

2.618,00 

dois mil, 

seiscentos 

dezoito reais 

e 

6 

Antiderrapante para pisos, com MIL o 

produto pode ser utilizado em granitos. 

porcelanatos, cerâmicas, mármores, 

ardósias e muitos outros revestimentos 

que estiverem escorregadios, rendendo 

até 10m7 

LITRO 34 PISO CLEAN 77,00 
setenta e sete 

reais 
2.618,00 

dois mil, 

seiscentos e 

dezoito reais 

/ 
Cera liquida incolor de 1000m1 embalada 

em frasco plástico e acondicionada em 

caixa de papelão contendo em sua 

composição: parafina, cera de carnauba, 

emulsiticante, alcalinizante, coadjuvante, 

formoÇperfume,água e corante. 

tiNir) 1,1 íC 8,00 oito reais 104,00 
cento e quatro 

reais 

  

 

EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

Rua São João Dei Rey, 530- Edson Queiroz - CEP: 60.834452 

Fortaleza Ceará- Fone/Fax: (85) 3278-7374 19 9997-8000  / 98684-8000 

CNPJ: 00.962135/0001-38 - CGF: 06.965.459-0 - Ins. Municipal: 128.141-0 

e-mail: comex@terra.com.br  

   



4 

X p ress 
8 

Cera líquida incolor para pisos frios em 
geral - frasco c/750 g. 

UNID 68 IPC 4,00 quatro reais 272,00 
duzentos e 

setenta e dois 
reais 

9 
Clarificante para piscina, composição 
tricioreto de alumínio 30% acido cioridrico 
1,596 ingredientes inertes 68.5 

LITRO 60 GENCO 15,00 quinze reais 900,00 novecentos reais 

10 

Ø

jasmir% 

Desinfetante liquido dei litro embalado 
em frasco plástico e acondicionado em 
caixa de papelão contendo em sua 
composiçãoágua, ingrediente ativo, 
formol, sabão de trictanolamina, ácooi 
etflic4 perfume, edta e corante. (Iavanda, 

eucalipto e pinho) cx c/ 12. 

CX 675 FC 24,00 
vinte e quatro 

reais 
16.200,00 

dezesseis mil, 
 duzentos reais 

11 

Desodorizador de ar spray 400g aerosol, 
acondicionado em caixas de papelão, 
contendo em suas composição: parfum, 
alcohoi, aqua, sodium, nitrite e isobuiante 
/ propane. 

UNID 996 FLEX LUX 8,00 oito reais 7.968,00 

sete mil, 
novecentos e 

sessenta e oito 
reais 

12 

Detergente concentrado para lavagem de 
roupas, em pó com 25 kg. Composição 
alcalina produzido com matérias 
biodadáveis. Deve possuir efeito 
sequestrante e branqueadores ópticos. 

Possuir ph (1%) - 11,5± 0,5. Dosagem 
máxima de uso 3gr/ kg roupa seca. Deve 
possuir a notificação perante a Anvisa 
Apresentar juntamente ficha técnica ficha 
de segurança. 

PCI 281 GUARANY 100,00 cem reais 28.100,00 
vinte e oito mil 

e cem reais 

1 • 
13 	I,Øn 

Detergente liquido lava louças de SOGnI 
das mais variadas fragrâncias embaladas 

frascos plásticos e acondicionados em 
caixas de papelão 
com 24 unidades 

CX 482 FC 27,00 
vinte e sete 

reais 
13.014,00 

treze mil e 

quatorze reais 

14 

Evita mofo neutro, laranja ou lavanda 
100% elimina a umidade e o mofo de 
móveis. 

UNID 255 TIRA MOFO 1,20 
um real e vinte 

centavos 
306,00 

trezentos e seis 
reais 

15 

Hipoclorito de calcio (cloro) granulado 
para uso em piscinas, 65% minimo de 
cloro ativo e norma abnt 34-84. 

(6 43 TARGET 24,75 

vinte e quatro 

reais e setenta 
-

e  cinco 
centavos 

1.064,25 

um mil e
sessenta e 

quatro reais e 
vinte e cinco 

centavos 
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16 

Inseticida spray 300m1 usado para 

extermina, insetos (barata, formigas, 

moscas, pernilongos, mosquitos da 

dengue) destruindo ovos e larvas, 

embalado em Frasco de 3000)1. 

UNID 762 RAID 8,00 

seis mil e  

reais  

oito reais 6.096,00 noventa e seis 

17 

Limpa vidros 501 indicado para a 

limpeza de embaçamento e 

marcas de dedos, com transparência total 

aos vidros, sem arnoniaco, embalado em 

frasco de 50i1. 

LJ ,JlD 586 rc 1,90 

um real e 

noventa 

centavos 

1.113.40 

um mil, cento e 

treze reais e 

quarenta 

centavos 

Limpador desengordurante para cozinha 

de SODmI embalado em frasco plástico, 

contendo em sua composição: lauril éter 

sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo 

etoxilado, éter glicólico, água e perfume 

IJNID 556 FC 2,00 dois reais 1.112,00 
um mil, cento 

doze reais 

e 

19 

Limpador multi - uso de 500ii1 embalado 

em frasco plástico com a composição 

contendo linear alquil benzeno sulfonato 

de sódio, tenso ativo não iônico, 

alcalinizante, sequestrante, solubilizante, 

éter glicólico, álcool, perfume e água 

JNiD 2 ()5() ft 2.80 

dois reais e 

oitenta 

centavos 

5.740,00 

cinco mil, 

setecentos e 

quarenta reais 

20 

Lustra móvel perfumado 200nl. embalado 

em frasco plástico, contendo parafina 

emutsificantes, solvente, umeclante, 

preservante, fragância e água. 

113.1. NOLTER 3,00 três reais 3.702,00 

três mil. 

setecentos e 

dois reais 

Pasta para limpeza em alumínio, sem 

perfume, embalagem com dentificação 

do produto, marca do fabricante. 

recipiente de 500m1 cx cJ12. Quando da 

entrega o produto deverá apresentar, no 

minimo, 80% do prazo de validade. 

CX 37 AI IJMIL 60,00 sessenta reais 2.220,00 

dois mil, 

duzentos e vinte 

reais 

22 

Pedrítáliaoni suporte desustenção 

UNIr) 5.35? Q-LAR 1,80 

um real e 

oitenta 

centavos 

9.633,60 

nove mil, 

seiscentos 

trinta e três 

reais e sessenta 

centavos 

e 

(desodorizador sanitário) na fragáncia 

lavanda com 40g embalada em caixa de 

papelão, contendo na composição: 

dodecil, benzeno sulionalo de sódio, 

sílica, sulfato de sódio, carbonato de 

sódio, corantes e fragância Não 

contêm paradiclorobenzeno. Produto 

inspecionado pelo lnmetro, com validade 

de3anos. 

 

4<U 
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Polidor de alumínio líquido SOGnI 

embalado cm frasco plástico e 

acondicionado cm caixa de papelão com 

24 unidades contendo na sua composição 

cmulgador, essência conservante. 

CX 327 FC 31,00 
trinta e um 

reais 
10.137,00 

dez mil, cento e 

trinta e sete 
reais 

24 

Sabão em pó caixa 50(. embalada em 

caixa de papelão e acondicionada cm 

caixa de papelão com 24 unidades, 

contendo cm sua composição: tensoativo 

anianico, tamponantes, coadjuvantes, 

sinergista, corantes, enzimas, branqueador 

Óptico, essência água, alvejante e carga. 

CX 566 GUARANY 57,00 
cinquenta e 

sete reais 
32.262,00 

trinta e dois 

duzentos 

sessenta e dois 

reais 

mil, 

e 

09 

25 

Sabão em barra multi ativo azul pacote 

com 5 unidades de 200g caixa com 50 
barras embaladas em sacos plásticos e 

acondicionados em caixas de papelão 

contendo na sua composição ácido 

graxos de coco/babaçit sabão de ácidos 

graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de 

soja cloreto de sódio, glicerina alquil 

benzeno sulfonato de sódio, linear, 

perfume, edta ehdp, corante e água 

produto inspecionado pelo lnmetra 

CX 124 GUARANY 45,00 
quarenta e . 	.
cinco reais 

5.580,00 

cinco mil, 

quinhentos 

oitenta reais 
e 

26 

Sabão glicerinado multlativo perfumado 

em barra testado dermatologicamente, 

cm embalagem com 05 unidades com 

cada barra pesando 200g. Produto 

inspecionado pelo lnmetro 

pci' 517 GUARANY 5,00 cinco reais 2.585,00 

dois mil, 

quinhentos 

oitenta e cinco 

reais 

e 

27 
Sabonete antibacteriano liquida caixa 
com 12 unidades dei litro, 

CX 
o quinhentos 

8 AYMORE 72,00 
setenta e dois 

reais 
576,00 

e 
setenta e seis 

reais 

, 	28 

Sabonete liquido na fragrância erva doce 

para mãos com ação bactericida de 

SOGnI embalado em frasco plástico, 

produto 

inspecionado pelo lnrnetro. 

LITRO 896 MURIEL 4,50 

quatro reais e 

cinquenta 

centavos 

4.032,00 

quatro mil e 

trinta e dois 

reais 

cl 
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29 

Sabonete suave com extrato de trutas e 

hidratante 90g em embalagem de papelão 

contendo em sua composição sabão base 

de sódio, água, carbonato de cálcio, 

perfume, cloreto de sódio, óleo de 

semente de girassol, carbonato de sódio, 

glicerina, extrato de alicie vera, dióxido de 

titânio, ácido elilenohrdroxdifosfónico, 

ácido etjienodiaminotcçac&ico, 

hidroxilolueno butilado 

UNIU /11 BRIUI AH 1,20 
um real e vinte 

centavos 
2060,40  

dois mil 

sessenta reais 

quarenta 

centavos 

e 

e 

60 

Silicone gek para pneus, borrachas, pára-

choques, banco de couro, painésis, 

plásticos, vinit Frasc"e10_,  com registro 

no ministério da saúde, químico 

responsável. Quando da entrega o 

produto devera apresentar, no mínimo, 

80% do prazo de validade. 

FRASCO jC »JNCAR 11.35 

onze reais e 

trinta e cinco 

centavos 

578,85 

quinhentos e 

setenta e Oito 

reais e oitenta e 

cinco centavos 

31 

Polidor de aço in4iquido 5Díkl 

embalado em fras2'b plástico e 

acondicionado em caixa de papelão cor,' 

24 unidades 

CX 85 í( 3500 
trinta e seis 

reais 
306000 

três mil e 

sessenta reais 

VALOR TOTAL DO LOTE OS RS 	 235.232,10 

ajzentos e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e dez centavos 

LOTE 06-COTA DE APROXIMADAMENTE 15% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND. QTDE. MARCA 
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

• 
Acido muriátrco para aplicação em 

limpeza bruta em geral, embalado em 

frasco plástico de 	litro e acondicionado 

em caixas de papelão com 12 unidades. 

CX 154 
LIMPA 

FÁCIL 
46,00 

quarenta e 

seis reais 
7.084,00 

sete mil e 

oitenta e quatro 

reais 

2 

Água sanitária muitiplo uso de 1000rnI 

embalado em frasco de plástico, caixa 

contendo 12 unidades e acondicionados 

em caixa de papelão com hipocloreto de 

sódio 

CX 151 JLft,IPC) 16.80 

dezesseis reais 

e oitenta 

centavos 

2.536,80 

dois mil, 

quinhentos e 

trinta e seis 

reais e oitenta 

centavos 

3 
Álcool branco 1 litro embalagem 

secundária caixa com 12 unidades 
CX 7 TUP1 76,00 

setenta e seis 

reais 
532,00 

quinhentos e 
 

trinta e dois 

reais 

4 
Álcool Em Gel SOc 	Embalagem 

Secundária Caixa Com 12 Unidades 
CX 42  AGIL 1 AC 1 60,00 sessenta reais 2.400,00 

dois mil, 

quatrocentos 
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Amaclante para roupa de 2 litros 

embalado em frasco plástico e 

acondicionado em caixa de papelão 

contendo cloreto dialquil dimetil amônio, 

coadjuvante, perfume, preserv 

corantes acidulante e água . 	12120 
inspecionado pelo lnmetro com validade 

de 3 anos. 

11P'lID 54 YPE 8,50 

oito reais e 

cinquenta 

centavos 

459,00 

quatrocentos 

cinquenta 

nove reais 

e 
e 

6 / 

Antiderrapante para pisos, com Olit o 

produto pode ser utilizado em granitos, 

porcelanatos, cerâmicas, mármores, 

ardósias e muitos outros revestimentos 

que estiverem escorregadios, rendendo 

até 10m2 

LITRO 6 PISO CLEAN 77,00 
setenta e sete 

reais 
462,00 

quatrocentos e 

sessenta e dois 
reais 

7 

Cera liquida incolor de 1000m1 embalada 

em frasco plástico e acondicionada em 

caixa de papelão contendo em sua 

composuçaa parafina, cera de carnauba, 

emulsiticante, alcalinizante, coadjuvante, 

formoLperfunie,água e corante. 

UNIO 2 FC 8,00 oito reais 16,00 dezesseis reais 

8 
Cera líquida incolor para pisos frios em 

geral -frasco c/750g. 
UNIO 12 IPC 4,00 

reais  
quatro reais 48,00 

quarenta e oito 

9 

Clarificante para piscina, composição: 

tricloretode alumínio 30% acido cloridrico 

1,59k ingredientes Inertes 68,5 

LITRO 10 GENCO 15,00 quinze reais 150,00 
cento e 

cinquenta reais 

• 
10 

Desinfetante liquido dei litro embalado 

em frasco plástico e acondicionado em 

caixa de papelão contendo em sua 

composição água, ingrediente ativo, 
formoL sabão de trictanolamina, ácool 

etflico, perfume, edta e corante. Oavanda, 

jasmifl eucalipto e pinho) cx Q 12. 

CX 119 FC 24.00 
vinte e quatro 

reais 2.856,00cinquenta 

dois mil,  

oitocentos 

reais 

e seis 

e 

Y contendo 

Desodorizado, de ar spray 400g aerosol, 

acondicionado em caixas de papelão, 

em suas composição: parfum. 

alcohol, aqua, sodium, nitrlte e Isobuiante 

/ propane. 

UNID 176 FIEX LUX 8,00 

um mil,  
oito reais 1.408,00 quatrocentos e 

oito reais 
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12 

Detergente concentrado para lavagem de 

roupas, em pó com 25 kg. Composição 

alcalina produzido com matérias 

brodegradáveis. Deve possuir efeito 

sequestrante e branqueadores Ópticos 

Possuir ph (1%) -11,5 ± 0.5. Dosagem 

máxima de uso 3gr/kg roupa seca. Deve 

possuir a notificação perante a Anvisa 

Apresentar juntamente ficha técnica, ficha 

de segurança. 

PC GUARANY 100,00 cem reais 4.900,00 
quatro mil, 

novecentos reais 

13 

Detergente líquido lava louças de 500i1 

das mais variadas fragrâncias embaladas 

em frascos plásticos e acondicionados em 

caixas de papelão 

com 24 unidades 

çx 34 (. 2/,00 
vinte e sete 

reais 
2.268.00 

dois mil, 

duzentos e 

sessenta e oito 

reais 

14 

Evita mofo neutro, laranja ou lavanda 

101% elimina a umidade e o moro de 

móveis. 

LINID 45 TIRA MOFO 1.20 
um real e vinte 

centavos 
5400 

cinquenta e 

quatro reais 

15 

Hipoclorito de caldo (cloro) granulado 

para uso em piscinas, 65% minimo de 

cloro ativo e norma abnt 34-84. 

1 TARGET ?4,75 

vinte e Quatro 

reais e , setenta 

P cinco 

centavos 

173,2 

cento e setenta 

e três reais e 

linte e cinco 

centavos 

16 

Inseticida spray 300rn1 usado para 

exterminar insetos (barata, Formigas, 

moscas, pernilongos, mosquitos da 

dengue) destruindo ovos e larvas, 

embalado em frasco de 300m1. 

LJNID 134 " 	: 8,00 oito reais 1.072,00 

uni mil e 

setenta e dois 

reais 

• 
Limpa vidros 500,i1 indicado para a 

limpeza de embaçamento e 

marcas de dedos, com transparência tota 

aos vidros, sem amoniaco, embalado em 

frasco de 50'nI. 

jNlr) 103 Ç 1,90 

um real e 

noventa 

centavos 

195,70 

cento e noventa 

e cinco reais e 

setenta centavos 

18 

Limpador desengordurante para cozinha 

de SODiil embalado em frasco plástico, 

contendo em sua composição: lauril éter 

sulfato de sódio, ácido cítrico álcool graxci 

etoxilado, éter glicólico. água e perfume 

LJNJIL) 93 Ë( 2.00 dois reais 196,00 
Cento e noventa 

e seis reais 
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19 

Limpador multi- usode SOOtul embalado 

em frasco plástico com a composição 

contendo linear alquil benzeno sulfonato 

de sódio, tenso ativo não iõnico, 

alcalinizante, sequestrante, solubilizante, 

éter glicólico, álcool, perfume e água 

UNID 362 pC 2,80 

dois reais e 

oitenta 

centavos 

1.013,60 

um mil e treze 

reais e sessenta 

centavos 

20 

Lustra móvel perfumado 20u1, embalado 

em frasco plástico, contendo parafina 

emulsificantes, solvente, umeclante, 

preservante. fragância e água. 

UNID 218 NOLTÍR 300 três reais 654,00 

seiscentos t 

cinquenta e 

quatro reais 

21 

Pasta para limpeza em alumínio, sem 

perfume, embalagem com identificação 

do produto, marca do fabricante. 

recipiente de 500 ml cx Q12. Quando da 

entrega o produto deverá apresentar, nu 

mínimo, 80% do prazo de validade. 

(-x 6 ALUMIL 60.00 sessenta reais 360.00 
trezentos 

sessenta reais 

e 

22 

Pedra unitária com suporte desustenção 

(desodorizador sanitário) na fragância 

lavanda com 40g embalada em caixa de 

papelão, contendo na composição: 

dodecil, benzeno sulfonato de sódio, 

sílica, sulfato de sódio, carbonato de 

sódio, corantes e fragância Não 

contém paradiclorobenzeno. Produto 

inspecionado pelo lnmetro, com validade 

de 3 anos. 

UNID 944 Q-LAR 1,80 

um real e 

oitenta 

centavos 

1699,20 

um mil, 

seiscentos e 

noventa e nove 

reais e vinte 

centavos 

• 
23 

Polidor de alumínio líquido 50*n1 

embalado cm frasco plástico e 

acondicionado cm caixa de papelão com 

24 unidades contendo na sua composição 

crnulgador, essência conservante 

LX 5/ ÍC 31,00 
trinta e um 

reais 
1,767,00 

um mil, 

setecentos e 

sessenta e sete 

reais 

24 

Sabão em pó caixa 50cç. embalada em 

caixa de papelão e acondicionada cm 

caixa de papelão com 24 unidades, 

contendo cm sua composição: tensoativo 

aniônico, tamponantes, coadjuvantes, 
sinergista, corantes, enzimas, branqueador 

óptico, essMci 	água, alvejante e carga 

CX 99 GUARANY 57.00 
cinquenta e 

sete reais 
5.643, 00 

cinco mil, 

seiscentos e 

quarenta e três 
reais 
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25 

Sabão em barra multi ativo azul pacote 

com 5 unidades de 20% caixa com 50 

barras embaladas em sacos plásticos e 

acondicionados em caixas de papelão 

contendo na sua composição ácido 

graxos de coco/babaçu. sabão de ácidos 
- 

graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de 

soja, cloreto de sódio, glicerina. alquil 

benzeno sulfonato de sódio, linear, 

perfume, edita ehdp, corante e água 

produto inspecionado pelo lnmetrc 

CX 21 
- 

GUARANY 45.00 
Quarenta e 

cinco reais 
945.00 

novecentos 

quarenta 

cinco reais 

e 

e 

S 
Sabão glicerinado multiativo perfumado 

cm embalagem com 05 unidades com 

cada barra pesando 200g. Produto 

inspecionado pelo lnmetro 

PCT 91 

em barra testado derniatologicarnente, quatrocentos 

GURANV 5.00 cinco reais 455.00 

e 

cinquenta e 

cinco reais 

27 
Sabonete antibacteriano liquido, caixa 

comi? unidades dei litro, 
CX 1 AY'.'QRL 72,00 

setenta e dois 

reais 
7200 

setenta e dois 

reais 

28 

Sabonete liquido na fragráncia erva doce 

para mãos com ação bactericida de 

500m1 embalado em frasco plástico, 

produto 

inspecionado pelo lnmetro. 

LITRO 158 MURIE 4,50 

Quatro reais e 

cinquenta 

centavos 

711.00 
setecentos 

onze reais 

e 

Sabonete suave com extrato de frutas e 

hidratante 90g em embalagem de papelão 

contendo em sua composição sabão base 

de sódio, água, carbonato de cálcio, 

perfume, cloreto de sódio, óleo de 

semente de girassol carbonato de sódio, 

glicerina, extrato de aloe vera, diôxido de 

titánio, ácido elilenohidroxidifosfónico, 

ácido etilenodiaminoteracético, 

hidroxilolueno butilado 

BRIOLR 1.20 
um real e vinte 

centavos 
363,60 

trezentos e 

sessenta e três 

reais e sessenta 

centavos 

30 

Silcone gel, para pneus, borrachas, pára-

choques, banco de couro, painésis, 

plásticos, vinil Frasco ei 2 Ik com registro 

no ministério da saúde, químico 

responsável. Quando da entrega o 

produtodeverá apresentar, no minimo, 

80% do prazo de validade. 

FRASCO ) SUNCAR 11.35 

onze reais e 

trinta e cinco 

centavos 

102.15 

cento e dois 

'cais e Quinze 

centavos 
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31 

Polidor de aço inoziíquido 500n1 

embalado em frasco plástico e 	- 
acondicionado em caixa de papelão com 

24 unidades 

CX 15 FC 36,00 
trinta e seis 

reais 
540,00 

quinhentos e 

quarenta reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 	 41.136.39" 

uarenta e um mil, cento e trinta e seis reais e trinta centavos 

LOTE 07 - AMPLA CONCORRtNCIA 

TEM ESPECIFICAÇÕES LIND. QTDE. MARCA 
VALOR UNÍFARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Absorvente proteção total ultrafino com 

abas pacote de 8 unidades 

tendo na sua composição celulost 
polímero superabsorvente, polietileno. 

polipropileno, adesivos termopIásticos 

papel siliconado, com neutralizaste de 

odores, 

PCT 144 ABAS CLIN 
/ 

2,50 

dois reais e 

cinquenta 

centavos 

360,00 
trezentos 

ta reais 

e 

2 

Aparelho de barbear com 2 unidades cada 

fita com resinastermoplástica 

elastSmero, alumínio, aço inoxidável 

revestido com platina. 

PAR 144 BlC 4,50 

quatro reais e 

cinquenta 

centavos 

648,00 

seiscentos 
quarenta e 

reais 

e 
oito 

Base para unhas (mãos e pés) em 

embalagem com 8m1. 	
.1 

UNID. 43IMPALA 3,00 
1

quatro 

três reais 144,00 
cento e 

quarenta e 

reais 

(97 
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e 

 

    

4 

Bloqueador solar tps50 200n1. Loção 

cremosa, não oleosa, aumenta em 50 

vezes a proteção natural da pele exposta 

ao sol não sai na água, por no minimo2 

horas. Para proteção da pele dos efeitos 

nocivos das radiações uv'a e uv-b devido 

ao excesso de sol. Tem que oferecer alta 

proteção contra queimadura solar. Não 

deve conter paba Validade: 24 meses, 

volume: 200ml, nasdimensào do produto 

(largura x altura x profundidade): 33 x 179 

x68 mm na sua composição: água, 
- 

acetato de vitamina e, álcool estearilieo, 
- 

benzoato de alquila c12-15, bis 

etilexiioxifenol metoxifenil triazina, 

butilcarbamato de lodopropinila, butileno 

glicoL carbõmero, potássio fosfato de 

cetila, crospolimero de acrilatos/acrilato 

de alquila c10-30, dimeticona, diõxido de 

ntãnio, edia dissõdico, fenoxietanol, 

fragráncia, isoestearato de isopropila, 

metoxicinamato de etilexila, palmitato de 

celila, salicilato de etilexila, 

tetraidroxipropil etilcnodianiina, 

triberrenina, tricontanil pvp. 

0MB 1 920 sLNrm'c. 36.00 
trinta e seis 

reais 
69.120,00 

sessenta e nove 

mil, cento 
- 

vinte reais 

e 

5 

Colónia infantil unisex de lOGnI na 
- 	 . 

fragrancia cheirinho de bebe ou lavanda 

sendo refrescante e suave, 	 - 

dermatologicaniente testada 

(JNID 144 MURIEL 10.00 dez reais 
- 
. 440,00 

um mil, 

quatrocentos e 

quarenta reais 

Condicionador de uso adulto, composição 

ceraniidas. Frasco contendo no minimo2 

litros, 

FRASCO 140 PALMOLIVE 6,90 

Seis reais e 

noventa 

centavos 

965,00 

novecentos e 

sessenta e seis 

reais 

7 

Condicionador de 200nl, para cabelos 

normais, indicado para uso diário 

embalado em frasco plástico e 

acondicionado em caixas de papelão, 

contendo em sua composição 

aminoácidos e oligoelementos, estruturas 

iônicas, 

UNID 48 PALMOLIVE 2,50 

dois reais e 

cinquenta 

centavos 

120,00 
cento e vinte 

reais 
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Creme dental tripla ação no sabor menta 

90g embalado em bisnaga de cor branca 

acomodado cm caixas de papelão 

contendo em sua composição carbonato 

de cálcio, água, sorbitol, sílica, launi 	• 

sulfato de sódio, sabor, fosfatotrissódico, 

sacarina sódica, formaldeldo, corante 

verde 

UNID 
/ 

480,,, SORR)SO 2.20 
dois reais e 

vinte centavos 
1.056.00 

um mil e 

cinquenta e 

reais 

seis 

9 
Desodorante acrosol 175 ml 

antitranspirante 
UNID 8 SUAVE 6,00 seis reais 288,00 

duzentos e 
oitenta e oito 

reais 

Esmalte para unhas (mãos epés), em 

embalagem com 8 ml, cores variadas 
UNID 48 IMPALA 3,50 

três reais e 

cinquenta 

centavos 

168,00 
cento e sessenta 

e oito reais 

11 
Removedor de esmaltes com glicerina, em 

embalagem com lOOmI 
UNID 48 FARMAX 3,60 

três reais e 

sessenta 
centavos 

172,80 

cento e setenta 
e dois reais e 

oitenta centavos 

12 

Shampoo de uso adulto, composição 
ceramidas. Frasco contendo no minimo 2 

litros 

FRASCO 140 FRIOZON 
/ 

17,90 

dezessete 

reais e 

noventa 

centavos 

2.506,00 

dois mil, 

quinhentos e 

seis reais 

13 

Shampoo de 200i* para cabelos normais 

Indicado para uso diáriq 

embalado em frasco plástico e 

acondicionado em caixa de papelão, 

contendo em sua composição 

aminoácidos e oligoelementos. estruturas 

iónicas. 

UNID 48 
, 

6,90 

seis reais e 

noventa 

centavos 

331.20 

trezentos e 

trinta e um reais 

e vinte centavos 
PALMOLIVE 

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R5 	 77.320.%Y' 

Øta e sete mil, trezentos e vinte reais 

LOTE 08-COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNO. QTDE. MARCA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Absorvente proteção total ultrafino com 

abas pacote de 8 unidades 
tendo na sua composição celulose, 

polímero superabsorvente. polietileno, 

polipropileno, adesivos termoplásticos 

papel siliconado, com neutralizaste de 
odores. 

PCI 36 ABAS CLIN 2,50 

dois reais e 

cinquenta 

centavos 

90,00 noventa reais 

2 

Aparelho de barbear com? unidades cada 

fita com resinas teanoplástica, 

elastâmero, alumínio, aço inoxidável 

revestido com platina. 

PAR 36 BIC 4,50 

quatro reais e 

cinquenta 

centavos 
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e x 11111 ULZ?nZ 

Base para unhas (mãos e pés) em 

embalagem com Sml. 
UNIU 1? IMPAIA 3.00 três reais 36.00 trinta e seis reais 

Bloqueador solar fpsSO 200n1. Loção 

cremosa, não oleosa, aumenta em 50 

vezes a proteção natural da pele exposta 

ao sol, não saí na água, por no rninimo 2 

horas. Para proteção da pele dos efeitos 

nocivos das radiações uv-a e uvb devido 

ao excesso de sol. Tem que oferecer alta 

proteção contra queimadura solar. Não 

deve conter paba. Validade: 24 meses. 

volume: 200m1 nas dimensão do produto 

(largura x altura x profundidade): 33 x 179 

x68 mm na sua composição: água. 

acetato de vitamina e, álcool estearilieo. 

benzoato de alquila c12-15, bis 

etilexiioxifenol metoxifenil triazina, 

butilcarbamato de iodopropinila, butileno 

glicoL carbõmero, potássio fosfato de 

cetila. crospolimero de acrilatos/acrilato 

de alquila c10-30, dimeticona, diáxido de 

titãnio, edia dissódico, fenoxietanol, 

fragráncia, isoestearato de isopropila, 

metoxicinamato de etilexila, palmitato de 

cetila, salicilato de etilexila, 

tetraidroxipropil etiicnodianiina, 

triberrenina, tricontanit pvp. 

UNIO 480 SUNDOWN 35.00 

. 
17280,00 

dezessete mi:, 

duzentos e 

oitenta reaiç 

Colônia infantil unisex de 100 -n1 na 

fragrância cheirinho de bebê ou lavanda 

sendo refrescante e suave, 

dermatologicaniente testad& 

UNIU 36 M.,RhII 10,00 dez reais 360,00 
trezentos 

sessenta reais 

e 

6 

Condicionador de uso adulto, composição 

ceraniidas. Frasco contendo no minimo2 

litros, 

FRASCO 13 '1ylQLlVE 6.90 

seis reais e 

noventa 

centavos 

741,50 

duzentos 

quarenta e 

reais e 

cinquenta 

centavos 

e 

uni 

7 

Condicionador de 200'n1, para cabelos 

normais, indicado para uso diário, 

embalado em frasco plástico e 

acondicionado em caixas de papelão. 

contendo em sua composição 

aminoácidos e oligoelernentos, estruturas 

'ônitas. 

UNIU 12 D1,11p11011VF 2.50 

dois reais e 

cinquenta 

centavos 

30,00 trinta reais 

1 
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Creme dental tripla ação no sabor menta 

90g embalado em bisnaga de cor branca 

acomodado cm caixas de papelão 

contendo em sua composição carbonato 
de cálcio, água, sorbitol, sulca, launl 

sulfato de sódio, sabor, fosfato tflssódico, 

sacarina sódic4 formaldeldo, corante 

verde 

UNIa / 
/ 

120 SORRISO 2,20 
dois reais e 

vinte centavos 
264,00 

duzentos 

sessenta 
quatro reais 

e 

e 

9 
7 

Desodorante acrosol 175 ml 

antitranspirante 
UNIO 12 SUAVE 6,00 seis reais 72,00 

setenta e dois 
reais 

10 
Esmalte para unhas (mãos e pés), em 

embalagem com8 ml, cores variadas 
UNID 12 IMPALA 3,50 

três reais e 

cinquenta 

centavos 

42,00 
quarenta e 

reais 

dois 

11 
Removedor de esmaltes com glicerina, em 

embalagem com 100m1
UNID 12 FARMAX 3,60 

três reais e 

sessenta 

centavos 

43,20 

quarenta e três 

reais e vinte 

centavos 

12 

Shampoo de uso adulto, composição 

ceramid as. Frasco contendo no minimo 2 

litros 

FRASCO 35 FRIOZON 17,90 

dezessete 
reais e 

noventa 

centavos 

626,50 

seiscentos e 

vinte e seis reais 

e cinquenta 

centavos 

13 

Shampoo de 200nl, para cabelos normais 

indicado para uso dláriq 

embalado em frasco plástico e 	/ 
acondicionado em caixa de papelão, 

contendo em sua composição 

aniinoácldos e ciligoelementos, estruturas 

lõnlcas. 

UNID 12 PALMOLIVE 6,90 

seis reais e 

noventa 

centavos 

82,80 

oitenta e dois 

reais e oitenta 

centavos 

19.330/ VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$ 

øezenove mil, trezentos e trinta reais 

LOTE 09-AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES iND. QTOE. MARCA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Copo descartável para água, cor leitosa 

capacidade 150 ml, reforçada de 

primeira qualidade, embalado em saco 

plástico com 100 unidades 

P C 930 MARATA 250 

reais  

dois reais e 

cinquenta 

centavos
, 2.325.00 

dois mil, 

trezentos e 

vinte e cinco 
 

2 

Copo descartável para água, cor leitosa 

capacidade 200n1 reforçado, de primeira 

qualidade, embalado em saco plástico 

com 100 unidades, 

PCT' 9.151 MARATA 2,60 

dois reais e 

sessenta 

centavos 

23.792,60 

vinte e três mil, 

setecentos e 

noventa e dois 

reais e sessenta 

centavos 

Copo descartável para café, cor leitosa 
capacidade SOmI reforçada de primeira 

qualidade, embalado em saco plástico 
com 100 unidades. 

PCT 
7 

/ 
6.698 MARATA 1.30 

umreale 

trinta centavos 
8.707,40 

oito mil, 
setecentos e 

sete reais e 
quarenta 

a 
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e 

e 

se 

co 

um mil, 

setecentos 

cinquenta 

quatro real 
trinta e cm 

centavos 

dois mil, 

oitocentos e 

quarenta e 

quatro reais 

2.844,00 

dois mil, 

oitocentos e 

sessenta reais 

2.860,00 

pci' 2.699 LEVE 0.65 

PCT 3.244 LEVE 0,50 

pci- 2.844 LEVE 1.00 

UNID 4.085 POLO 2,00 

pci' 112 POLO 45,00 

UNID 272 POLO 1,50 

UNID 1.028 PRATIC 2,00 

52 PRAT1C 55.00 

ROLO 248 ALUMILESP 2,60 
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4 
sessenta e 

cinco centavos 

Guardanapo de papel contendo 50 unid 

de 14* 14cni embalagem em pacotes 

plásticos. 

5 

Guardanapo de papel contendo 50 unid 

de 23* 22en embalagem em pacotes 

plásticos. 

1  
Guardanapo de papei contendo 50 unid 

de 33.5x32,Scnt embalagem em pacotes 

plásticos. 

Pano de chão de saco alvejado especial 40 

*70cm. 

8 

Pano de prato 100% algodão 75*48cm de 

73gr pacote plástico contendo 30 

unidades. 

9 
Pano de prato (formato retângulo 

medindo45x 70cr$ 

10 
Pano flanela 38x58 em na cor amarela 

embalado em saco plastico. 

11 

Pano multiuso com cores diferenciadas, 
evitando a contaminação 

por limpeza cruzada que sejam 

considerados descartáveis, podem ser 

lavados normalmente com detergentes 

com ação antibactdria garantindo a 

reutilização. Limpeza leve com maior 

descartabilidade, absorção e Já venha 

cortado nas seguintes dimensões panos 

de 33 em *60 em embalados em caixa de 

papelão com 100 unidades. 

12 
Papel alumínio 30* 7,5cm embalado em 
sacos plástico 

cinquenta 

centavos 

um real 

dois reais 

quarenta e 

cinco reais 

um real e 
cinquenta 

centavos 

dois reais 

cinquenta e 

cinco reais 

ipx P  ress 

1.754,35 

1.622,00 

um mil, 

seiscentos e 

vinte e dois reais 

8.170,00 
oito mil, cento e 

setenta reais 

5.040,00 

408,00 

cinco ml 

quarenta 

quatrocentos e 

oito reais 

2.056,00 

dois mil  

cinquenta e seis 

reais 

e 

!ais 

dois reais e 
sessenta 

centavos 

seiscentos e 
Quarenta e 

quatro reais e 

ta cent 



ex p uess 

160 ROLO AWMILESP 

240 ROLO WVBA 

1.922 FARDO 11W 

2.400 TREVO 

1.169 LEVE 

137.228.,7 VALOR TOTAL DO LOTE 09 R$ 

to e trinta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos 

Papei alumínio c/ 100rnts 

Papei alumínio, material alumínio, 

comprimento 7,50 m  largura 30 cm 

Papel filme de pvc 28 x 30cm embalado 

em sacos plastico 

Papel higiênico de cor branca, perfumada 

picotado, folha simples, medindo 30 x 

lOçn cada rolo, embalados cm fardos de 

sacos plásticos contendo 16 pacotes com 

04 rolos em saç.çs plásticos de 30 metros. 

Papel toalha interfolhas iop duas dobras, 
cor totalmente branca, grande absorção 

de agua e otirna resistencia Pacote com 

1000 folhas. 

ã
11  

o

Papel toalha para cozinha com alta 

absorç , pacote com 2 rolos de 60 folhas 

22 x20. dez centavos

em  
LOTE 10-COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ESPECIFICAÇÕES UND. QTDE. MARCA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Copo descartável para água, cor leitosa , 
capacidade 150 ml, reforçada de 
primeira qualidade, embalado em saco 

plástico com 100 unidades 

PCT 	- 232 MARATA 2.50 

dois reais e 

cinquenta 

centavos 
580,00 

quinhentos e 

oitenta reais 

2 

Copo descartável para água, cor leitosa, 

capacidade 20nI, reforçada de primeira 
qualidade, embalado em saco plástico 

pci ' 2.281 MARATA 2,60 

dois reais e 

sessenta 

centavos 

5.946,20 

cinco mil, 

novecentos e 

quarenta e seis 

reais e vinte 

centavos 

/ 
com 100 unidades. 

Copo descartável para café,cor leitosa, 

capacidade SOmI reforçada de primeira 

qualidade, embalado em sacoplástico 	/ 
/ 

com 100 unidades. 

PC 1.674 MARATA 1,30 

centavos.  

um real e 

trinta centavos 

setenta e seis  2.176,2O.: 

- 

dois mil, cento e 

a 
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17 

18 

13 

14 

15 

UNID 	80 ALUMILESP 32,30 

2,60 

3,00 

27,00 

7,50 

2,90 

trinta e dois 

reais e trinta 

centavos 

dois reais e 

sessenta 

centavos 

três reais 

vinte e sete 

reais 

sete reais e 
cinquenta 

centavos 

dois reais e 

noventa 

centavos 

2584,00 

416,00 

720,00 

51.894,00 

18.000,00 

3390,10 

PC1 

PC 

dois mil, 

quinhentos e 

oitenta e quatro 

reais 

quatrocentos e 

dezesseis reais 

setecentos e 

vinte reais 

cinquenta e um 

mil, oitocentos 
e noventa e 

quatro reais 

dezoito mil reais 

três mil, 

trezentos e 

noventa reais e 



A.; 

4 

Guardanapo de papel contendo 50 unid 

de 14 x 14cni embalagem em pacotes 

plásticos. 

pci 674 LEVE 0,65 
sessenta e 

cinco centavos 
43810 

quatrocentos e 

trinta e oito 

reais e dez 

centavos 

5 

Guardanapo de papel contendo 50 unid 

de 23 x 22em. embalagem em pacotes 

plásticos. 

PCi 811 LEVE 0.50 
cinquenta 

centavos 
405.50 

quatrocentos e 

cinco reais e 

cinquenta 

centavos 

6 

Guardanapo de papel contendo 50 unid 

de 33,5 x 32,Scnx embalagem em pacotes 
plásticos. 

PCi 711 LEVE 1,00 um real 711,00 
setecentos e 
onze reais 

Pano de chão de saco alvejado especial 40 

xløcr,t 
UNID 

/ 
1.021 

/ 
POLO 2,00 dois reais 2.042,00 

dois mil 

quarenta e 

reais 

dois 

8 

Pano de prato 100% algodão 75 x 48 em de 

73gr pacote plástico contendo 30 

unidades. 

PCi' 28 POLO 45,00 
quarenta e 

cinco reais 
1.260,00 

um mil, 

duzentos e 

sessenta reais 

9 
Pano de prato (formato retângulo 

medindo 45x 7ocrr* 
UNID 68. POLO 

' 
1,50 

um real e 
cinquenta 

centavos 

102,00 
cento e dois 

reais 

10 
Pano flanela 38i68 cm na cor amarela 

embalado em saco plastico. 
UNID 

/ 
256 PRATIC 2,00 dois reais 512,00 

quinhentos e 

doze reais 

Pano multi-uso com cores diferenciadas, 

evitando a contaminação 

por limpeza cruzada que sejam 
considerados descartáveis, podem ser 

lavados normalmente com detergentes 

com ação antibactdria garantindo a 

reutilizaçãa Limpeza leve com maior 

descartabilidade, absorção e já venha 

cortado nas seguintes dimensões: panos 

de 33 em x60 em embalados em caixa de 

papelão com 100 unidades. 

CX 13 PRATIC 5500 
cinquenta e 

cinco reais715,00 

setecentos 

quinze reais 
e 

12 
Papel alumínio 30 x75cm embalado em 

sacos plástico 	 / 
ROLO 

- 
62 ALUMILESP 2,60 

dois reais e 

sessenta 

centavos 

161,20 

cento e sessenta 

e um reais e 

vinte centavos 

13 Papel alumínio c/ iofltts UNID 20 ALUMILESP 32,30 

trinta e dois 
reais e trinta 

centavos 

646.00 

seiscentos e 

quarenta e seis 
reais 

14 
Papei alumínio, material alumínio, 

comprimento 7,50 m 	largura 30cm 	/ 
ROLO 40 ALUMILESP 2,60 

dois reais e 

sessenta 
centavos 

10400 
cento e quatro

reais 
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15 
Papel filme de pvc 28 x 30cm embalado 

em sacos plastico 
ROLO 60 WYBA 3,00 três reais 180,00 

cento e oitenta 

reais 

16 

Papel higiênico de cor branca, perfumada 

picotado, folha simples, medindo 30 x 

10m cada rolo, embalados cm fardos de 

sacos plásticos contendo 16 pacotes com 

04 rolos em saç.çs plásticos de30 metros. 

FARDO 480 LIVY 27.00 
vinte e sete 

. 
reais 

12.960,00 

doze mil, 

novecentos e 

sessenta reais 

17 

Papel toalha interf olhas iop duas dobras, 

cor totalmente branca, grande absorço 
de agua e otima resistencia. Pacote com 

1000 folhas. 	 / 

PCT 600 TREVO 7,50 

sete reais e 
cinquenta 

centavos 

4.500,00 
quatro mil. 

quinhentos reais 

18 

Papel toalha para cozinha com alta 

absorçla pacote com 2 rolos de 60 folhas 

22x20. 	 , 

PCT 292 LEVE 2,90 

dois reais e 

noventa 

centavos 

846,80 
quarenta 

reais 

oitocentos 

centavos 

34.286.r 

e 

e seis 

e oitenta 

VALOR TOTAL DO LOTE 10 R$ 

trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais 

LOTE 11 - AMPLA CONCORRNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND. QTDE. MARCA 
VALOR IJNITARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Saco bobina ei capacidade p1 021q;c/100 
/ 

PCT 460 RAVA 8.40 

oito reais e 

quarenta 

centavos  

3.864,00 

três mil, 

oitocentos e 

sessenta e 
quatro reais 

Saco para gelo 3kg. UNID 9.200 
/ 

RAVA 9,74 

nove reais e 

setenta e 

quatro 

centavos 

89.608,00 

oitenta e nove 

mil, seiscentos e 

oito reais 

3 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 

100 litros, para material infectado na cor 

branco leitoso, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 
/ 

PCT 2.576' RAVA! 22,20 

vinte e dois 

reais e vinte 

centavos 

57.187,20 

cinquenta e sete 

mil, cento e 

oitenta e sete 

reais e vinte 

centavos 

4 

Saco para lixo capacidade 100 litros, na 

cor preta, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PCT 335 RAVA 13,00 treze reais 4.355,00 

quatro mil, 
trezentos e 
cinquenta e 

Cinco reais 
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Saco para lixo capacidade 60 litros, na 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 	 . 
PCT 381 . corprcta dentro das normas e quatrocentos 

RAVA 900 nove reais 3.429.00 

três mil, 

e 

vinte e nove 

reais 

6 

Saco para lixo capacidade 40 litros, na cor 
preta dentro das normas eespecificações 

da Anvisa Pacotes com 100 unidades 	/ 
PCT 320 RAVA 6,00 seis reais 1.860.00 

uni mil, 

oitocentos e 

sessenta reais 

7 

Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor 

preta dentro das normas e especificações 

da Anvisa Pacotes com 100 unidades 

PCT 

. 
350 

. 
RAVA 5,00 cinco reais 1.750.00 

um mil. 

setecentos e 

cinquenta reais 

8 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 
200 litros, para material infectado na cor 

branco leitoso, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PCT 1380 
. 

RAVA 25,00 
vinte e cinco 

reais 
34.500,00 

trinta e quatro 

mil, quinhentos 

reais 

9 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 30 

litros, para material infectado na cor 

branco leitoso, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PCT 1.380 RAVA 10,00 dez reais 23.800,00 
treze 

oitocentos 

mil, 

reais 

10 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 40 

litros, para material infectado na cor 

branco leitoso, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PCT 2.475 RAVA 

/ 
9,00 nove reais 22.275,00 

vinte e dois mil, 

duzentos e 

setenta e cinco 

reais 

• 
11 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 60 

litros, para material infectado na cor 

branco leitoso, dentro das normas e 
especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PCT 1.380 
' 

RAVA 
/ 

10,00 dez reais 13.800,00 
treze 

oitocentos 

mil, 
reais 

12 

Saco plástico para armazenar alimentos 

capacidade para 5kg de polietileno de 

alta densidade a80%e polietilenode 
baixa densidade linear a 20% atóxico 

1(5 138 RAVA 11,00 onze reais 1.518,00 

um mil, 

quinhentos e 

dezoito reais 

13 

Saco plástico para armazenar alimentos 

capacidade para 2kg de polietileno de 
alta densidade a 80% e polietileno de 
baixa densidade linear a 20% atóxico 

1(6 138 RAVA 12.00 doze reais 1.656,00 

um mil, 

seiscentos e 

cinquenta e seis 
reais 
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14 

Saco plástico preto, reforçado para lixo, 

com capacidade de 40 litros, acomodado 

em embalagem com 100 unidades. 

PCI 2.374 RAVA 8,00 oito reais 18.992,00 

dezoito mil, 

novecentos e 

noventa e dois 

reais 

15 

Saco plástico preto, reforçado para lixo, 

com capacidade de 100 litros, acomodado 

em embalagem com loounldades 

PCI 2.412 RAVA 50,00 cinquenta reais 120.600,00 

cento e vinte 

mil, seiscentos 

reais 

16 

Saco plástico preto, reforçado para lixo, 

com capacidade de 20 litros, acomodado 

em embalagem com loounldades 

PCI 2.355 RAVA 9,00 nove reais 21195,00 

vinte e 

cento e 

e cinco 

um mil, 

noventa 

reais 

97 

Saco plástico preto, reforçado, para lixo, 

com capacidade de 60 litros acomodado 

em embalagem com loounidades. 	/ PCI / 2.366 RAVA 30,00 trinta reais 70.980,00 

setenta mil, 

novecentos e 

oitenta reais 

18 
Saco plástico transparente, com 

capacidade de armazenar 1/2 kg. 
QUILO 19 RAVA 19,00 dezenove reais 361,00 

trezentos e 

sessenta e um 

reais 

19 

Saco Plástico Transparente. Para 

Documentos, TantSOX8O 	 - 
Cm 

XG, 1 RAVA 25,00 
vinte e cinco 

reais 
25,00 

vinte e cinco 

reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 11 RS 	 481.755,20 

ouatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos 

LOTE 12-COTA DE APROXIMADAMENTE 8% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

TEM ESPECIFICAÇÕES UND. QTDE MARCA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

• 
2 

Saco bobina ei capacidade p1  02k9 1/100 PCT 40 RAVA 8,40 

Oito reais e 

quarenta 

centavos 

336.00 
trezentos e 

trinta e seis reais 

Saco para gelo 3kg. UNIU) R00 RAVA 9,74 

nove reais e 

setenta e 

quatro 

centavos 

7792,00 

sete mil, 

setecentos e 

noventa e dois 

reais 

3 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 

100 litros, para material infectado na cor 

branco leitoso, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PCI 224 RAVA 22.20 

vinte e dois 

reais e vinte 

centavos 

4.972,80 

quatro mil, 

novecentos e 

setenta e dois 

reais e oitenta 

centavos 

4 

Saco para lixo capacidade 100 litros, na 

cor preta, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PCI 29 RAVA 13,00 treze reais 377,00 

trezentos e 

setenta e sete 

reais 
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Saco para lixo capacidade 60 litros, na 

corprcta, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PC 3 RAVA 0.00 nove reais 297.00 noventa 

duzentos 

reais 

e  

e sete 

6 

Saco para lixo capacidade 40 litros, na cor 

preta, dentro das normas e especificações 

da Anvisa Pacotes com løounidades 

'0' 27 RAVA 6,00 seis reais 162.00 
(ÁfltO É' sessenta 

r  dois 	eais 

7 

Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor 

preta, dentro das normas e especificações 

da Anvisa Pacotes com 100 unidades 

PCT 30 RAVA 5.00 cinco reais 150,00 
cento e  

cinquenta reais  

8 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 

200 litros, para material infectado na cor 

branco leitoso, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PCT 120 RAVA 25.00 
vinte e cinco 

rpaiç 
 3.000,00 três mil reais 

9 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 30 

litros, para material infectado na cor 

branco leitoso, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

1,11 20 RAVA 10.00 dei ie,ii', 1 200.00 
um mil,  

duzentos reais  

10 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 40 

litros, para material infectado na cor 

branco leitoso, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

lüounidades 

PCT 215 RAVA 9.00 nove reais 1.935,00 

um 

trinta 

novecentos 

reais 

mil,  

e  

e cinco  

11 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 60 

litros, para material infectado na cor 

branco leitoso, dentro das normas e 

especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PC 12 RAVA 10,00 dez reais 1.200.00 
LM1 mil, 

duzentosreais 

12 

Saco plástico para armazenar alimentos 

capacidade para 5kg de polietileno de 

alta densidade aBO%e polietileno de 

baixa densidade linear a 20% atóxico 

1<6 12 RAVA 11.00 onze reais 132,00 
sentou trinta 

Cois reais 

t' 

13  

Saco plástico para armazenar alimentos 

capacidade para 2kg de polietileno de 

alta densidade aBO% e polietileno de / 
baixa densidade linear a 20% atóxico 

. 
KG / i; RAVA 1200 doze reais 144,00 

cento e 

quarenta e  

quatro rej 

 

4 
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14 

Saco plástico preto, reforçado para lixo, 

com capacidade de 40 litros, acomodado 

em embalagem com 100 unidades. 

PCT 206 RAVA 8,00 oito reais 1.648,00 

um mil, 

seiscentos e 

quarenta e oito 

reais 

15 

Saco plástico preto, reforçado, para lixo, 

com capacidade de 100 litros, acomodado 

em embalagem com 100 unidades 

PCI 210 RAVA 50.00 cinquenta reais 10.500,00 
dez mil, 

quinhentos reais 

16 

Saco plástico preto, reforçado, para lixo, 

com capacidade de 20 litros, acomodado 

em embalagem com 100 unidades 

PCi' 205 RAVA 9.00 nove reais 1.845.00 

um mil, 

oitocentos e 

quarenta e 

cinco reais 

Saco plástico preto, reforçado, para lixo, 

com capacidade de 60 litros acomodado 
/ 

em embalagem com 100 unidades. 

PCI 206 RAVA 30,00 trinta reais 6.180,00 
seis mil, cento e 

oitenta reais 

18 
Saco plástico transparente, com 

capacidade de armazenar 1/2 kg. 
QUILO RAVA 19,00 dezenove reais 19,00 dezenove reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 11 R$ 	 41.889,9/ 

quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos 

LOTE 13- AMPLA CONCORRÊNCIA 

MARCA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND. QIDE. 
AI,GARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Bacia emplástico material virgem 

resistente com alça de 10 litros 

na cor azul ou transparente. 

UNID 
/ 

226 ASTRA 10,00 dez reais 2.260.00 

dois mil, 

duzentos e 

sessenta reais 

2 

Bacia em plástico material virgem 

resistente com alça de 25 litros 

na cor azul ou transparente. 

UNID 80 ASTRA 25,00 
vinte e cinco 

reais 
2.000,00 dois mil reais 

40 
Bacia em plástico material virgem 

resistente com alça de 30 litros na cor 

azul ou transparente 

UNID 80 ASTRA 26,00 
vinte e seis 

reais 
2.080,00 

dois mil e 

oitenta reais 

4 
Bacia em plástico material virgem 

resistente com alça de 60 litros média. 
UNID 80 ASTRA 35,00 

trinta e cinco 

reais 
2.800,00 

dois mil, 

oitocentos reais 

5 

Bacia em plástico material virgem 

resistente, com alça, de 20 litros, na cor 

azul ou transparente 

UNID 80 ASTRA 24,00 
vinte e quatro 

reais 
1.920,00 

um mil, 

novecentos e 

vinte reais 

6 

Balde em plástico material virgem 

resistente de 08 litros na cor azul 

transparente 

UNID 6 ASTRA 14,00 quatorze reais 84,00 
oitenta e quatro 

reais 

7 

Balde em plástico material virgem 

resistente de 10 litros na cor azul 

transparente 

UNID 310 ASTRA 20,00 vinte reais 6.200,00 
seis mil, 

 
duzentos reais 

8 

Balde em plástico material virgem 

resistente de 20 litros na cor azul 

transparente 

UNID 160 ASTRA 10,00 dez reais 1.600,00 
um mil, 
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9 

Carro de manutenção e limpeza funcional 

em plástico e ou microfibras com prensa, 

bandeja parautensfilos de limpeza, balde 

de 5 litros, com saco em lona, com suporte 
para vassoura rodo, mop pó e mop umido 

com para choque de borracha e rodas 

silenciosas com armário de trancas com 

duas portas. 

UNID 10 
BRASLIMPI 

A 
700,00 

setecentos 

reais 
7.000.00 sete mil reais 

10 
Cesto com tampa para lixo de 12 litros em 

plastico resistente 
UNID 280 ARQPLAST 10,00 dez reais 2.800,00 

dois mil. 

oitocentos reais 

11 
Cesto com tampa paralixo de 100 litros 	/ 
em plástico resistente. 

UNID 12 
reais  

ARQPLAST 25,00 
vinte e cinco 

50,00 cinquenta reais 

12 
Cesto com tampa paralixo de 20 litros em 

plástico resistente. 
UNID 89 ARQPLAST 8,00 oito reais 640,00 

seiscentos 

quarenta 

duzentos 

reais e 

centavos 

e 

reais 

e onze 

vinte Cesto telado p1 lixo com 08 litros em
UNID 

plástico resistente 
88 

/ 
ARQPLAST 2,40 

dois reais e 

quarenta 

centavos 

211.20 

14 
Ciscador rabo de cavalo deplástico com 

cabo plastificada 
UNID . 76, 

LIMPA 

MANIA 
7,00 sete reais 532,00 

quinhentos e 

trinta e dois 

reais 

15 

Conjunto de lixeira com 04 depósitos para 

classificação de lixo reciclavel, com 

capacidade de 50 litros cada deposito nas 

cores da reciclagem com os repectivos 

adesivos identificado cada uma. Com  

suporte para fixação, parafusos, porcas, 

etc. Material em polietileno de 

rotomoldagem de alta densidade, com 

proteção uv, com tampa basculante, 

C0NJ 74 MOWAK 500,00 
quinhentos 

reais 
37.000, 00 

trinta e 

reais 

sete mil 

ow 
Dispensador para copos 200m1 inox 	/ UNIO 48 CONTRISUL 25,00 

vinte e cinco 

reais 
1.200,00 

um mil, 

duzentos reais 

17 
Dispensador de papel toalha intero lhas, 

em polipropileno de alta durabilidade, 
UNID 80 coNTRisul 23,00 

vinte e três 
reais 

1.840.00 

um mil, 

oitocentos e 

quarenta reais 

18 

Dlspenser parede para álcool gel e 

sabonete líquido manuseio prático e fácil 

de ser instalad4 seu aclonamentoé 

através de tecla, produzido em plástico 

de alta resistência, resetvatório interna 

visor central transparente aprovado pela 

Anvisa 

UNID 80 WC 24,00 
vinte e quatro 

reais 
1.920,00 novecentos e 

 

um mil, 

vinte reais 

19 
Espanador de cisal com cabo de madeira 
tamanho aproximado 30cm. 

UNO 216 BRAMIL 4,00 quatro reais 864,00 

oitocentos e 

sessenta e 
quatro reais 
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Lixeira simples em plástico resistente de 

10 litros na cor branca 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 12 litros na cor branca 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com 

capacidade para 25 litros. Injetada em 

polipropileno de alta densidade, possui 

pedal para acionamento da tampa, 

evitando a retro-contaminação, alça para 

sustentação do sacode lixe, evitando que 

o mesmo se desloque durante o 

acionamento da tampa 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com 

capacidade para 50 litros. Injetada em 

polipropileno de alta densidade, possui 

pedal para acionamento da tampa, 

evitando a retrocontaniinaçãe, alça para 

sustentação do saco de lixe, evitando que 

o mesmo se desloque durante o 

acionamento da tampa. 

Mop pó acrilico de tamanho de 60em de 

composição (tecido: 100% algodão: tio: 

85% de acrílico com cabo. 

Mop úmidoslntético ponta dobrada 34Cm 

29 

	

	comcomposiçlo (30% de algodão 120% de 

viscose 150% poliéster com cabo - 

completo) 

UNID 80 ECOTOTAL 200,00 

UNIO 40 ECOTOTAL 220,00 

UNIO 56 ECOTOTAL 100,00 

UNID 120 ECOTOTAL 25,00 

UNIO 24 ECOTOTAL 16,00 

UNID 361 ECOTOTAL 15,00 

UNID 160 ECOTOTAL 50,00 

UNID, 80 
/ 

ECOTOTAL 100,00 

UNID 120 
Rubbermai 

d 
120,00 

UNIO 120 
Rubbermai 

ci 
70,00 

duzentos reais 

duzentos e 

vinte reais 
	8.800,00 	

oitocentos reais 

oito mil, 

5.600,00 	
seiscentos reais 

cinco mil, 

três mil reais 

trezentos e 

oitenta e quatro 

reais 

cinco mil, 

quinze reais 
	

5.415,00 
	

quatrocentos e 

quinze reais 

    

cinquenta reais 8.000,00 oito mil reais 

oito mil reais 

quatorze mil, 

quatrocentos 

reais 

oito mil, 

quatrocentos 

reais 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 60 litros na cor branca, embalada em 

caixa de papelão.  

WN Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 20 litros na cor branca, embalada em 

caixa de .a'elia 

20 

21 

22 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com 

capacidade para 1001. Injetada em 

polipropileno de alta densidade, possui 

pedal para acionamento da tampa, 

evitando a retrocontaminaçã4 alça para 

sustentação do saco de lixe, evitando que 

o mesmo se desloque durante o 

acionamento da tampa 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 100 litros na cor branca, embalada em 

caixa de papelão. 

24 

25 

26 

27 

28 

16.000.00 
dezesseis mil 

reais 

cem reais 

vinte e cinco 

reais 
3.000,00 

dezesseis reais 384,00 

cem reais 8.000,00 

cento e vinte 

reais 
14.400,00 

setenta reais 8.400,00 

« 
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30 

Pá com caixa coletora em poliestileno e 

cabo anatômico em alumínio coma I tu ra 

ergonométrica, contendo trava de fixação 

do cabo na pá para transporte e despejo 

dos detritos, sendo leve e resistente. 

UNID 154 FLEX 30.00 trinta reais 4.62000 

quatro mil, 

seiscentos e 

vinte reais 

31 Pá para lixo, plástico de cabo longo UNID 177 ELEX 4.00 quatro reais 708,00 
setecentos 

oito 

e - 
reais 

Rodo em plástico resistente com 30 cm 

com cabo em madeira plastificado. 

borrachas porosas duplas, com maior 

poder de absorção da água acumulada, 

ponteira de plástico para rosqueanlento 

do cabo, que garante maior resistência 

e durabilidade. Tamanho ideal para ser 

utilizado tanto em pequenas corno em 

grandes superfícies.  

UNID 590 MAPEL G() :rés reais 1./i0,CC 

um 

setecentos 

setenta 

mil, 

e 

reais 

33 

Rodo em plástico resistente com 50 cm 

com cabo em madeira plastificado, 

borrachas porosas duplas, com maior 

poder de absorção da água acumulada, 

ponteira de plástico para rosqueamento 

do cabo, que garante maior resistência 

e durabilidade. Tamanho ideal para ser 

utilizado tanto em pequenas como em 

grandes superficies 

UNID 629 MAPEL 4,00 quatro reais 2.516,00 

dois 

quinhentos 

dezesseis 

mil. 

e 

reais 

. Rodo manual em plástico resistente com 

lâmina de eva, anatómico, prático e 

resistente para pias e vidros para a 	/ 
retirada eficaz de água acumulada nas 

dimensões de 24x1. 

UNID 166 
1 

MAPEL / 3.00 três reais 498,00 

quatrocentos 

noventa 

reais 

e 

e oito 

35 

Rolo de plástico auto adesivo para 

encapar e plastificar livros cadernos e 

documentos (papel contact) transparente, 

rnedindo45cmX25 crnt 

ROLO 80 / 3111111,  30,00 trinta reais 2 400,00 

dois mil, 

quatrocentos  

reais 

36 
Vassoura de nylon com material sintético, 

pigmento e metal. 
UNID 695 OAXXI 4,00 quatro reais 2.780,00 

dois mil, 

setecentos  

oitenta reais 

37 
Vassoura depiaçava com capa plástica, 

cabo plastificado com rosca 
UNID 325 DAXXI 16,00 dezesseis reais 5.200,00 

cinco mil, 

duzentos reais 

38 Vassoura gari 'furo central 31 furos UNID 201 DAXXI 9,00 nove reais 1.809,00 

um mil, 

oitocentose 

nove rçj 
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Vassoura ideal para piso liso contendo em 

sua composição pigmenta matéria 

sintética e metal com cabo de plástico 

UNID 800 DAXXI 5.00 cinco reais 4.000,00 quatro mil reais 

40 

Vassoura limpa teto com cerdas em nylon 

com cabo em alumínio de 2m para 

limpeza de tetos e pás de ventiladores 

UNID 80 DAXXI 23,00 
vinte e três 

reais 
. 1.840.00 

uni mil, 

oitocentos e 

quarenta reais 

41 Vassoura ancinho metálica 150 cm UNID 4. DAXXV 15,00 quinze reais 60,00 sessenta reais 

42 Vassoura de pelo 40cm UNID 599 DAXXI 14,00 quatorze reais 8.386,00 

oito 

oitenta 

trezentos 

reais 

mil, 

e 

e seis 

43 Vassoura de palha de carnauba UNID 509 DAXXI 1.00 um real 509,00 
quinhentos e 

nove reais 

Vassoura para bidê cabo plástico com 

suporte azul 30c m 
UNID 173 DAXXI / 140 ' 

um real e 

quarenta 

centavos 

242,20 
quarenta e dois 

 
duzentos e 

reais e vinte 

centavos 

VALOR TOTAL DO LOTE 13 R$ 	 188.338,49' 

cento e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos 

LOTE 14 COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND. QTDE. MARCA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Bacia em plástico material virgem 

resistente com alça de 10 litros 

na cor azul ou transparente. 

UNID :>AS)NA 10.00 dez reais 560.00 
quinhentos e 

sessenta reais 

2 

Bacia em plástico material virgem 

resistente com alça de 25 litros 

na cor azul ou transparente. 

UNID / 20 ASTRA 25.00 
vinte e cinco 

.
reais 

500,00 quinhentos reais 

• 
13ácia em plástico material virgem 

resistente com alça de 30 litros na cor 

azul ou transparente 

UNID 20 ASTRA 26,00 
vinte e seis 

reais 
520,00 

Quinhentos e 

vinte reais 

4 
Bacia em plástico material virgem 

resistente com alça de 60 litros média. 
UNID 20 ASTRA 35,00 

trinta e cinco 

reais 
700,00 setecentos reais 

5 

Bácia em plástico material virgem 

resistente, com alça, de 20 litros, na cor 

azul ou transparente. 

UNID 20 ASTRA 24,00 
vinte e quatro . 

reais 
480,00 

quatrocentos e 

oitenta reais 

6 

Balde em plástico material virgem 

resistente de 08 litros na cor azul 

transparente 

UNID 1 ASTRA 14,00 quatorze reais 14,00 quatorze reais 

7 

Balde em plástico material virgem 

resistente de 10 litros na cor azul 

transparente 

UNlO 77 ASTRA 20,00 vinte reais 1.5.40.00 

um mil, 

quinhentos e 

quarenta reais 

8 

Balde em plástico material virgem 

resistente de 20 litros na cor azul 

transparente 

UNID 40 ASTRA 10,00 dez reais 44X 
uatrej 
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Carro de manutenção e limpeza funcional 

em plástico e ou micro! ibras com prensa, 

bandeja para utensílios de limpeza, balde 

de 5 litros, com saco em lona, com suporte 

para vassoura, rodo, moppó e mop umido 

com para choque de borracha e rodas 

silenciosas com armário de trancas com 

duas portas. 

UNID 2 
BRASLIMPI  

A 
1.200,00 

um mil, 

duzentos reais 
2.400,00 

dois mil, 

quatrocentos 

reais 

10 
Cesto com tampa para lixo de 12 litros em 

plastico resistente 
UNID 70 ARQPLAST 10,00 dez reais 700,00 setecentos reais 

11 
Cesto com tampa paralixo de 100 litros 

em plástico resistente 
UNID 1 ARQPLAST 25,00 

vinte e cinco 

reais 
25,00 

vinte e cinco 

reais 

12 
Cesto com tampa paralixo de 20 litros em 

plástico resistente 
UNID 20 ARQPIAST 8,00 oito reais 160,00 

cento e sessenta 

reais 

13 
Cesto telado p1 lixo com 08 litros em 

plástico resistente 
UNID 22 ARQPLAST 2,40 

dois reais e 

quarenta 

centavos 

52.80 

cinquenta e dois 

reais e oitenta 

centavos 

14 
Clscador rabo de cavalo deplástico com 

cabo plastificada 
UNID 49 

LIMPA 

MANIA 
7,00 sete reais 133.00 

cento e trinta e 

três reais 

15 

Conjunto de lixeira com 04 depósitos para 

classificação de lixo recidavel, com 

capacidade de 50 litros cada deposito nas 

cores da reciclagem com os repectivos 

adesivos identificado cada uma. Com  

suporte para fixação, parafusos, porcas, 	- 
etc. Material em polietileno de 

rotomoldagem de alta densidade, com 

proteção uv. com  tampa basculante, 

CON) 18 MOWAK 500,00 
quinhentos 

reais 
9.000,00 nove mil reais 

16 Dispensador para copos 200m1 inox UNA) 12 CONTRISUI 25,00 
vinte e cinco 

reais 
300,00 trezentos reais 

17 
Dispensador de papel toalha intero lhas. 

em polipropileno de alta durabilidade, 
UNID 20 CONTRISUL 23,00 

vinte e três 

reais 
460,00 

quatrocentos e 

sessenta reais 

18 

Dlspenser parede para álcool gele 

sabonete líquido manuseio prático e fácil 

de ser instalado seu acionamentoé 

através de tecla, produzido em plástico 

de alta resistência; reservatório interno, 

visor central transparente, aprovado pela 

Anvisa. 

UNID 20 WC 24,00 
vinte e quatro 

reais 
480,0 0 

quatrocentos 

oitenta 

e 

reais 

19 
Espanador de clsal com cabo de madeira 

tamanho aproximado 30cm. 
UNID 53 BRAMIL 4,00 quatro reais 212,00 

duzentos e doze 

reais 	Ma 

41 

 . 
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20 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com 

capacidade para 1001. Injetada em 

polipropileno de alta densidade, possui 

pedal para acionamento da tampa. 

evitando a retro-contaminação, alça para 

sustentação do sacode lixo, evitando que 

o mesmo se desloque durante o 

acionamento da tampa 

UNID 20 ECOTOTAL 200,00 duzentos reais 4.000,00 quatro mil reais 

21 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de lOOlitros na cor branca, embalada em 

caixa de papelão. 

UNIO 10 ECOTOTAL 220,00 
duzentos e 

vinte reais 
2.200.00 

dois mil, 

duzentos reais 

22 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 60 litros na cor branca, embalada em 

caixa de papelão. 

UNID 14 ECOTOTAI 

reais  

100.00 

um mil.  

cem reais 1.400,00 quatrocentos 

63 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 20 litros na cor branca, embalada em 

caixa de papelão. 

UNID 30 ECOTOTAL 75,00 
.inte e cinco 

reais 
750,00 

setecentos e 

cinquenta reais 

24 
Lixeira simples em plástico resistente de 

10 litros na cor branca 
UNID 6 ECOTOTAL 16,00 dezesseis reais 96,00 

noventa e seis 

reais 

25 
Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 12 litros na cor branca 
UNID 90 ECOTOTAL 15,00 quinze reais 1.350,00 

um mil, 

trezentos e 

cinquenta reais 

26 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com 

capacidade para 25 litros. Injetada em 

polipropileno de alta densidade, possui 

pedal para acionamento da tampa. 

evitando a retrocontaminação, alça para 

sustentação do saco de lixo, evitando que 

o mesmo se desloque durante o 

acionamento da tampa 

UNIU 40 ECOTOTAL 50,00 nri:ir-nt.: reais 2, GD0.00 cois mil rt',iis 

19-7 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com 

capacidade para 50 litros, Injetada em 

polipropileno de alta densidade, possui 

pedal para acionamento da tampa, 

evitando a retro-contaminação, alça para 

sustentação do saco de lixo, evitando que 

o mesmo se desloque durante o 

acionamento da tampa 

Ulí) 20 ECQTOTAL 
/ 

100,00 cem rea'5 2.000,00 dois mil reais 

28 

Mop pó acrílico de tamanho de GOpm de 

composição (tecido 100% algodão; tio: 

85% de acrilico)com cabo. 

UNID 30 
Rubbe,mai 

d 
120,00 

cento e vinte 

reais 
3600.00 

três mil, 

seiscentos reais 

29 

Mop úmido sintético ponta dobrada 34€% 

com composição (30% de algodão 12076de 

viscose 150% poliéster com cabo' 

completo) 

UNIU 30 
Rubbermai 

c 
70,00 setenta reais 2.100,00 

dois mil 

reais 

e cem 
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Pá com caixa coletora em poliestileno e 
cabo anatômico em alumínio com altura 

ergonométrica, contendo trava de fixação 
do cabo na pá para transporte e despejo 
dos detritos sendo leve e resistente. 	/ 

UNID 38 FIEX / 30.00 trinta reais 1.140,00 
um mil, 
quarenta 

cento e 
reais 

31 Pá para lixo, plástico de cabo longo 	/ UNID 44 FIEX 4,00 quatro reais 176,00 
cento e setenta 

e seis reais 

32 • 

Rodo em plástico resistente com 30 em 
com cabo em madeira plastificado, 	/ 
borrachas porosas duplas, com maior 
poder de absorção da água acumulada, 
ponteira de plástico para rosqueamento 
do cabo, que garante maior resistência 
e durabilidade Tamanho ideal para ser 

utilizado tanto em pequenas como em 
grandes supedfcies. 

UNID 147 MAPEL 3,00 três reais 441,00 quarenta 

quatrocentos 

reais 
e um 

33 

Rodo em plástico resistente com Se cm 
com cabo em madeira plastificado, 
borrachas porosas duplas, com maior 

poder de absorção da água acumulada, 
ponteira de plástico para rosqueamento 
do cabo, que garante maior resistência 
e durabilidade. Tamanho ideal para ser 

utilizado tanto em pequenas como em 
grandes superfícies 

UNID / 157 MAPEL 4,00 quatro reais 628,00 
vinte e 

seiscentos e 
0110 reais 

S 4 

Rodo manual em plástico resistente com 

lâmina de eva, anatõmica prático e 
resistente para pias e vidros para a 
retirada eficaz de água acumulada nas 
dimensões de 24x1. 

UNID,- 42 MApEI. 3,00 três reais 123.00 
cento 

três 

e vinte e 

reais 

35 

Rolo de plástico auto adesivo para 
encapar e plastificar livros cadernos e 
documentos(papel contact) transparente, 
medindo45cmX25 cm 

ROLO 20 3M / 30,00 trinta reais 600,00 seiscentos reais 

36 
Vassoura de nylon com material sintética 
pigmento e metal 

UNID 173 DAXXI 4,00 quatro reais 692,00 
seiscentos e 

noventa e dois 

reais 

37 
Vassoura de piaçava com capa plástica, 
cabo plastificado com rosca 	/ 111,111)81 - DAXXI / 16,00 dezesseis reais 1.296,00 

um mil, 
duzentos e 

noventa e seis 
reais 

38 Vassoura gari -furo central 31 furos UNID - 50 OAXXI 9,00 nove reais 
cinquenta reais 
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39 

Vassoura ideal para piso liso contendo em 

sua composição pigmento, matéria 

sintética e metal com cabo de plástico 

UNID 200 
/ 

DAXXI 5.00 cinco reais 1000.00 uni mil reais 

40 
Vassoura limpa teto com cerdas em nylon 

com cabo em alumínio de 2m para 

limpeza de tetos epás de ventiladores 

UNID 20 OAXXI 23,00 
vinte e três 

reais 
00 460, 

quatrocentos e 

sessenta reais 

41 Vassoura ancinho metálica 150 em UNID 1 DAXXI' 15,00 quinze reais 15,00 quinze reais 

42 Vassoura de pelo 40cm UNID 149 DAXXI 14,00 quatorze reais 2.086,00 

dois mil e 

oitenta e seis 

reais 

43 Vassoura de palha de carnauba UNID 127 DAXXI / 1,00 um real 127.00 
cento e vinte e 

reais 

44 
Vassoura para bidé cabo plástico com 

suporte azul 3øcnt 
UNIO 

o sete 

43 DAXXI 1,40 

um real e 

Quarenta 

centavos 
60,20 

sessenta reais e 

vinte centavos 

VALOR TOTAL DO LOTE 14 R$ 	 47.4276 

quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais 

LOTE 15- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

TEM ESPECIFICAÇÕES UNO. QTDE. MARCA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Avental plástico, confeccionados em 

polietileno de alta densidade 
1 leitosa 

UNID 404 ZANEL 9,20 
nove reais e 

vinte centavos 
3716,80 

três mil, 

setecentos e 
dezesseis reais e 

oitenta centavos 

2 
m Canudo em plástico, pacote co 	100 

unidades. 
PCT 50, PARANA 270 

dois reais e 

setenta 

centavos

, 135,00 
cento e trinta e 

cinco reais 

Coador para café em algodâo branco cabo 

plastico e boca com no mínimo 10cm 	- 
diâmetro. 

UNID 275, IPC 	/ 2,40 
dois reais e 

quarenta 

centavos 
660,00 

seiscentos e 

sessenta reais 

4 
Corda para varal embalada em pacotes 

plásticos com 06 unidades de 10 metros, 

- 

PCT 173 JFN 1350 

treze reais e 

cinquenta 

centavos

, 2.335.50 

dois mil, 

trezentos e 

trinta e cinco 
reais e 

cinquenta 

centavos 

5 

Escova dental média, em material plástico 

de cor branca com detalhe cm azul, 

embalada em plástico e papel contendo 

em sua composlço resinas 	/ 
termopiásticas, nylon, âncora metálica e 

pigmento atóxico 
 

UNID 500 COLGATE 3,30 
três reais e 

trinta centavos 
1.650,00 

um mil, 

seiscentos e 
cinquenta reais 

6  

Escova para unhas das mãos e p 
confeccionada em plástico com cerdas em 

naylon super macias tamanho 
50 

8.5Q.8i4,&m  

JÍN 1,50 
À

UNID 

um real e 

cinquenta 
- 

centavos  

75" 
setenta 
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7 Escova sanitária com depósito UN1D 553 JFN 6,50 

seis reais e 

cinquenta 

centavos 

3.594,50 

quinhentos e 
 

três mil, 

noventa e 

quatro reais e 

cinquenta 

centavos 

8 
Escováo para lavagem de caixa d 	cm 

plastico. 
UN1D 
/ 

125 JFN 

dois reais e
'agua 

2.80 oitenta 

centavos 

352,80 

trezentos e 

cinquenta e dois 

reais e oitenta 

centavos 

9 

Esponja dupla face de 100 mmx 70 min  

20 mm espuma de poliuretano e fibra 

têxtil embaladas em sacos plásticos. 

UNID 6.027 BOMBRIL 0,45 
quarenta e 

cinco centavos 
2.712,15 

dois mil, 

setecentos e 

doze reais e 

quinze centavos 

40 

10 

Fósforo de cozinha com 40 palitos 

embalados em caixas de papel contendo 

10 unidades em cada maço tendo como 

composição clorato de potássio e 	/ 
aglutinantes 

MAÇO 427 PARANA 3,50 

três reais e 

cinquenta 

centavos 

1.494.50 

um mil, 

quatrocentos e 

noventa e 

quatro reais e 

cinquenta 

centavos 

11 Insufilme c/40cm rolo c/40mts ROLO 250 WIDA 8.50 

oito reais e 

cinquenta 

centavos 

2.125,00 

dois mil, cento e 

vinte e cinco 

reais 

12 

Kit de prendedor de roupas com 24 

unidades embalados em saco plástico, 

tendo como caracteristicas um maior 

ângulo de abertura, não marcar e não 

deixar as roupas escorregar do varal, 

sendo ideal para todos os tipos de roupa 

na cor preta. 

PCT 84 VARAL 2,40 

dois reais e 

quarenta 

centavos 

201,60 

duzentos 

reais e sessenta 

centavos 

e um 

.3 

Lã de aço com carbono pacote de 60g 

com 8 unidades, com 14 pacotes em cada 

fardos. 

FARDO 516 LIMPPANO 14,50 

quatorze reais 

e cinquenta 

centavos 

7.482,00 

sete mil. 

quatrocentos e 
 

oitenta e dois 

reais 

14 

Luva - higienlzaçAo e uso geral embaladas 

cm sacos plásticos de látex amarelo com 

forro focado em algodão, palma 

antiderrapante, com virola. Seu 

comprimento total é de 29cnt Possui uma 

boa flexibilidade e resistência à abrasão e 

rasgos forrados no tamanho pequeno, 

PAR 

/ 

DESCARPAC 

K 
4,00 quatro reais 1.328,00 

um mil. 

trezentos e 

vinte e oito reais 

15 

Luva - higienização e uso geral embaladas 

em sacos plásticos de látex amarelo com 

forro tocado em aigodãa palma 

antiderrapante, com virola. Seu 	/ 
comprimento total é de 29cm Possui urna 

boa flexibilidade e resistência 	abrasão e 

rasgos forrados no tamanho médio. 

PAR 869 

/ 

OESCARPAC 
4,00 quatro reais 3.476~ 

três mil, 

quatrocentos e 

- 	reais 	- 
K 

EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTOA-ME 	(LI 
Rua São João Dei Rey. 530 - Edson Queiroz - CEP: 60.834-452 
Fortaleza - Ceará - Fone/Fax: (85) 3278-7374 19 9798-8000 / 9 8684-8000 
CNPJ: 00.962.135/0001-38 - CGF: 06.965.459-0 - Ins. Municipal: 128.141-0 
e-mail: comex@terra.com.br  



ex p ress 

16 

LuvaS higienização e uso geral embaladas 

em sacos plásticos de látex amarelo com 

forro focado em algociSa palma 

antiderrapante, com virola. Seu 

comprimento total é de 29cnt Possui uma 

boa flexibilidade e resistência à abrasão e 
rasgos forrados no tamanho grande 

PAR 742 
DESCARPAC 

K 
4.00 quatro reais 2.968,00 

dois mil, 

novecentos e 

sessenta e oito 

reais 

17 

Palha de aço media n 01 25g composição 

aço carbon4 com 8 unidade com 14 

pacotes em cada fardo, 

FARDO 343 LIMPPANO 18,00 dezoito reais 6.174,00 

seis mil, cento e 

setenta e quatro 

reais 

18 Palito para dente caixa com 100 unidades. CX 550 GINA 0,80 
oitenta 

centavos 
440,00 

quatrocentos e 

quarenta reais 

dois mil, 

duzentos e 

cinco reais 
19 Sisal grosso aproximadamente SOOgrs ROLO 105 

CORDAS 

CASA DAS 
21,00 

reais 

vinte e um 
2.205.00 

40 
20 

Vela (Rd.» Universal Para Filtro De 

Bebedouro 12000 Contendo Um Cartucho 
Com4 filtrações P poliester, 22carvão 

ativado, 32 dolomita e 4' celulose Deverá 

retirar sujeiras, gosto, cheira algas, cloro, 

incrustações e ferrugem. 

UNIO 226 
VALAS 

CHAMA 
67,00 

sessenta e 

sete reais 
15.142,00 

quinze mil, 

cento e 

quarenta e dois 

reais 

21 

Vela 7 dias pelo liquido 315g embaladas 

em sacos plásticos e acondicionados em 

caixas de papelão com espessura Simm, 

contendo parafina e pavio, 

UNID 120 
VALAS 

CHAMA 
6,00 seis reais 720,00 

setecentos 

vinte 

e 

reais 

22 Touca em tela UNID 800 
DESCARPEC 

K 
3,00 três reais 2.400,00 

dois mil, 

quatrocentos 

reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 15 R$ 	 61.3878, 

sessenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos 

LOTE 16- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

SM ESPECIFICAÇÕES UNO. QTDE. MARCA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

1 
Aguador para jardim giratório com haste 

para fixação e3jatos. 
UNID 2, TRAPP / 20,00 vinte reais 40,00 quarenta reais 

2 
Aspirador para piscina com escova de 

. nylon 
UNtO 3 CMB AQUA 89,00 

oitenta e nove 

reais  
267,00 

duzentos e 

sessenta e sete 
reais 

3 Escada de cinco andares em aluminio. UNID 1 BOTAFOGO 160,00 
cento e 

sessenta reais 
160,00 

cento e sessenta 

reais 

4 
Mangueira para jardim cristal traçada com 

esguicho 30 mts 
UNID 6 VONDER 68,00 

sessenta e oito 

reais 
408,00 

quatrocentos e 

oito reais 

5 
Mangueira para jardim reforçada 1/? rolo 

com 100 metros 
UNID 8 VONDER 150,00 

cento e 
cinquenta reais 

1.200.00 
um mil, 

duzentos reais 
VALOR TOTAL DO LOTE 16 RS 

dois mil e setenta e cinco reais  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 1 R$ 	 1.715.09Ç 
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do Claudino 

•ocurador 

CPF: 009.869.283-64 

a 

 

 

SX ii:. Ut2SS 
um milhão, setecentos e quinze mil e noventa e quatro reais e oitenta centavos 

Entrega: No prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento. 

Validade da proposta: 70 (setenta) dias a contar a partir da data de abertura deste certame 

DECLARO para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a 

frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes a fa 	.0 e transporte do objeto licitado. 

o 

Horizonte - CL 09 de Junho de 2017 
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