
NATALIA GONÇALVES DOS SANTOS - ME 

COMERCIAL ARCANjO 

PREGÃO PRESENCIAL Nt 2017.05.16.1 - SRP 

À PREGOEIRA 00 MUNICÍPIO DE ploRlzo}irE/cE 

Razão Social: Natalia Gonçalves dos Santos - ME 

CNPJ: 21.588.014/0001-48 

Endereço: Rua Americo Rocha, Nf 1257- Bairro: Manuel Sátiro - Fortaleza Ce. 

Fone: (85)8749-0615 

Bradesco AG n: 713-7 C/C n: 25399-5 

E-mail: comercial_arcanjohotmail.com 

1. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza e descartáveis destinados a diversas secretarias do Município de 

Horizonte/Ce, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de RefeTência. 

LOTE 07— AMPLA CONCORRÊNCIA 

TEM DESCRIÇÃO UNiO MARCA QUANT VR.UNITR$ VR. TOTAL RS 

Absorvente proteção total ultrafino com abas pacote 

de 8 unidades tendo na sua composição celulose, 

polimero superabsorvente, polietileno, polipropileno 

adesivos 	termoplásticos, 	papel 	siliconado, 	com 

neutralizaste de odores, 

PCT SEMP LIVRE 144 R$ 	6,50 R$ 	936.00 

Aparelho de barbear com 2 unidades cada fita com 

resinas 	termoplástica. 	elastámero. 	alumínio, 	aço 

inoxidável revestido com platina. 
PAR lC RS 	9,50 R$ 	136800 

Base para unhas (mãos e pés) em embalagem com amI. 
UNIO IMPALA 48 R$ 	5,45 R$ 	261,60 

- 
4 

Btoqueador solar fpsso 20Ern1. Loção cremosa. não 

oteosa, aumenta em 50 vezes a proteção natural da 

pele exposta ao sol, não saí na água, por no mínimo 2 

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: 

200 ml, nas dimensão do produto (largura x altura x 

profundidade): 33 x 179 x 68 mm na sua composição: 

água, 	acetato 	de 	vitamina 	e, 	álcool 	estearilico, 

benzoato 	de 	alquila 	c12-15, 	bis 	etilexiloxifenol 

metoxifenil triazina, butilcarbamato de lodopropinlla, 

butileno glicol, carbôrnero, potássio fosfato de cetila, 

crospolimero de ac.'iiatos/acritato de alquila c10-30, 

dimeticona, 	dióxido 	de 	titánio, 	edita 	dissôdico, 

fenoxietanol, 	fragrância, 	isoestearato de 	isopropila, 

metoxicinamato 	de 	etilexila, 	patmit.ato 	de 	cetila, 

salicilato de etilexila, tetraldroxipropll etilenodiamina, 

triberrenina, tricontanil pvp. 

Unid SUNDOWN 1920 R$ 	57.90 R$ 	111.168.00 

5 Í11 

Colónia infantil unisex de 1n1 na fragrância cheirinho 

de 	bebê ou 	lavanda 	sendo 	refrescante e suave, 

dermatologicamente testada. 
UNIO MEU BEBÊ 144 RS 	6,99 R$ 	1.006,56 

&1  Condicionador de uso adulto, composição ceramldas. 

Frasco contendo no minimo 2 litros. 
FRASCO AtINE 140 R$ 	20,91 R$ 	2.927,40 

7 
A1 

Condicionador 	de 	200m1, 	para 	cabelos 	normais, 

indicado para uso diário, embalado em frasco plástico e 

acondicionado em caixas de papelão, contendo em sua 

compossçao aminoacidos e oligoelementos, estruturas 

já nicas 

UNIO PALMOLIVE 48 R$ 	17,02 R$ 	816,96 
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c- 
8 

Creme dental tripla ação no sabor mente 90g embalado 

em bisnaga de cor branca acomodado em caixas de 

papelão contendo em sua composição carbonato de 

cálcio, 	água, 	serbitol, 	silica, 	l.aurll 	sulfato 	de 	sócio, 

sabor, fosfato trissódico, sacarina sádica, forrnaldeido, 

corante verde 

UMO EVEN 480 R5 	3.99 R$ 

* 

- 

Desodorante aerosol 175 ml antitranspirante UNID GARNIER 48 R$ 	18.50 R$ 	 88803 

10 
,,-Esmalte para unhas (mãos e pés), em embalagem com 

8 ml, cores variadas UNID IMPALA 4$ R$ 	4,81 R$ 	 230,88 

,> 
11 

Removedor de esmaltes com glicerina, em embalagem 

com 100m1 
lJNiD ALINE 48 R$ 	4,27 R$ 	 204,96 

12 
,,,Shampoo de uso adulto, composição ceramldas. Frasco 

contendo no mininio 2 litros. FRASCO ALINE 140 R$ 	19,90 11$ 	2.786,00 

13 

Shampoo de 200n,l, para cabelos normais Indicado 

para 	uso 	diário, 	embalado 	em 	frasco 	plástico 	e 

acondicionado em caixa de papelão, contendo em sua 

composição aminoácidos e oligoelementos, estruturas 

iõnicas. 

UNID PALMOLIVE 48 RS 	149C RS 	 715,20 

VALOR TOTAL DO LOTE 
cento e vinte a cinco 

setenta 

mil, duzentos e vinte e quatro reais e 

e seis centavos 
R$ 	125.224,76, 

/ 

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

TEM DESCRIÇÃO UNID MARCA QUANT VR. UNIT R$ VR. TOTAL RS 

Absorvente proteção total ultrafino com abas pacote 

8 unidades tendo na sua composição celulose, 

polimero superabsorvente, poiletileno, polipropileno, 

adesivos 	termoplásticos, 	papel 	siliconado, 	com 

neutralizaste de odores, 

PCT SEMP LIVRE 36 R$ 6.50 R$ 23400 

Aparelho de barbear com 2 unidades cada fita com 

resinas 	termoplástca, 	elastâmero, 	alumínio, 	aço 

inoxidável revestido com platina. 
PAR nG li, R$ 9,50 R$ 34200 

t> Base para unhas (mãos e pés) em embalagem com 8011 
UNIU MPAIA 12 ',45 RS 65,40 

4 

- 

Bloqueador solar fps50 XOrnl. Loção cremosa, não 

oleosa, aumenta em 50 vezes a proteção natural da 

pele exposta ao sol, não sai na água, por no mínimo 2 

horas. Para proteção da pele dos efeitos nocivos das 

radiações uva e uv-b devido ao excesso de sol, tem 

que oferecer alta proteção contra queimadura solar. 

Não deve conter papa. Validade: 24 meses, volume: 

200 ml, nas dimensão do produto (largura x altura x 

profundidade): 33 x 179 x 68 mm na sua composição: 

água, 	acetato 	de 	vitamina 	e, 	álcool 	estearílico, 

benzoato 	de 	alquila 	c12-15, 	bis 	etileciloxifenol 

metoxifenil triazina, butilcarbarnato de lodopropinila, 

butileno glicol, carbômero, potássio fosfato de cetila, 

crospolimero de acrilatos/acrilato de alquila c10'30, 

dlmeticona, 	dióxido 	de 	litânio, 	edta 	dissédico, 

fenoxietanol, 	fragráncia, 	Isoestearato 	de 	isopropila, 

metoxlcinamato 	de 	etilexila, 	palmitato 	de 	cetila, 

salicilato de etilexila, tetraidroxipropil etilenodiarnina, 

triberrenina, tricontanil pvp. 

unid SUN3OWN 483 R $ '.CC SS 

41 

27 71^. 

50cie 

Colônia infantil unisex de 1nF na fragrincla cheIrinho 

bebé ou 	lavanda sendo 	refrescante e Suave, 

dermatologicamente testada. 
UNID MEU BEBÉ 36 RS 6,99 R$ 

6 

...Condicionador de uso adulto, composição ceramidas. 

Frasco contendo no minimo 2 litros. FRASCC ALINE 35 R$ 20.91 R$ 731.85 
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Condicionador 	de 	200m1, 	para 	cabelos 	normais, 

Indicado para uso diário, embalado em frasco plástico e 

acondicionado em caixas de papeilo, contendo em sua 

composição aminoácidos e oligoelementos, estruturas 

lónicas. 

UNO PALMOLIVE 12 AS 	1702 AS , 2 rW 
q 

9' 
8 

Creme dental tripla ação no sabor menta 90g embalado 

em bisnaga de cor branca acomodado em caixas de 

papetáo contendo em sua composiçio carbonato de 

cálcio, água, sorbitol, sílica, lauril sulfato de stilo, 

sabor, fosfato trissõdico, sacarina sódica, formaideido, 

corante verde 

UNJO EVEN 120 AS 	3.99 R$ 	478.80 

9 C Desodorante aerosol 175 mi antitranspirante UNIO GAANIEA 12 As 	18,50 AS 	222.00 
1 ,,'EsmaIte para unhas (mios e pés), em embalagem com 

8 ml, cores variadas 
UNO IMPALA 12 AS 	4,81 AS 	57,72 

Removedor de esmaltes com glicerina, em embalagem 

com icomi 
UNID AtINE 12 AS 	4,27 AS 	51,24 

o" 
12 

Shampoo de uso adulto, composição ceramidas. Frasco 

contendo no mínimo 2 litros. FRASCO ALINE 35 R$ 	19,90 R$ 696,50 

c.-' 
13 

Shampoo de 200n,l, para cabelos normais indicado 

para 	uso diário, 	embalado em 	frasco plástico 	e 

acondicionado em caixa de papelão, contendo em sua 

composiçio aminoácidos e ollgoelementos, estruturas 

lõnicas, 

IJNID PALMOLIVE 12 R$ 	14,90 AS 	178,80 

VALOR TOTAL 00 LOTE trinta sum mil, trezentos e seis rache dezenove centavos R$ 	31•306,I94  

LOTE 09- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DeSCRIÇÃO UNIO MARCA QUANT VR. UNIT AS VR. TOTAL AS 

1 cc" 

Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade 

150 ml, reforçado, de primeira qualidade, embalado 

em saco plástico com 100 unidades. 
PCT CRISTAL COPOS 930 AS 	3,50 AS 	3.25$, 

Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade 

200m1, reforçado, de primeira qualidade, embalado em 

saco plástico com 100 unidades. 
. CRISTAL COPOS • 9151 AS 	3,90 R$ 	35.688,90 

3 
r 

Copo descartável pata café, cor leitosa, capacidade 

SGi,l, reforçado, de primeira qualidade, embalado em 

saco plástico com 103 unidades. 
i'a CRISTAL COPOS 6698 AS 	1,90 R$ 	12.726,20 

Guardanapo de papei contendo 50 unld de 14 x 14cm, 

embalagem em pacotes plásticos. 
a GIRASOL 2699 A$ 	0,99 R$ 	2672,01 

,. Guardanapo de papel contendo 50 unid de 23 x 22cm, 

embalagem em pacotes plásticos. 
GIAASOL 3244 AS 	0,72 AS 	2.335,68 

6"  

Guardanapo de papel contendo 50 unld de 33.5 x 

32,5cm, embalagem em pacotes plásticos. PCT SlO8 2844 AS 	3,09 AS 	8.787,96 

r Pano de chio de saco alvejado especial 40 x 70cm. 
UNI!) LIMPOTEX 4085 AS 	3,50 AS 	14.297,50 

e" 
8 

Pano de prato 100% algodão 75 x 48 ande 73gr pacote
PCT 

plástico contendo 30 unidades.  
IIMPOTEX 112 AS 	72, 00 AS 	8.064,00 

90,Pano de prato (formato retingulo medindo 45x 70cm1 
UNO IIMPOTEx 272 AS 	2,73 A$ 	742,56 

10 &-' Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em 

saco plastico. 
UNIO LIMPOTEX 1028 AS 	2,78 AS 	2.857.84 

Pano multi-uso com cores diferenciadas, evitando a 

contaminação 	por 	limpeza 	cruzada 	que 	sejam 
considerados 	descartávels, 	podem 	ser 	lavados 

normalmente com detergentes com ação antibactéria 

garantindo a reutilização. Limpeza leve com maior 

descartabllldade, absorçk . Já venha cortado nas 
seguintes dimensões: panos de 33 cm x 60 cm 

embalados em caixa de papelão com 100 unidades. 

CC ALCLEN 52 AS 	79,90 AS 	4.154,80 

Papel aluminlo 30x 7,5cm embalado em sacos plástico 

- / ROLO klKO 248 AS 	3,83 AS 	949,84 
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13 t, Papel alumínio c/ 100mts UNIO ± THERMOPRAT 80 R$ 	34,90 R$ 	(Y.792.co( 

R5 	588 141- 
Papel alumínio, material alumínio, comprimento 7,50 

m x largura 30 cm 
ROLO KIKO 3,68 

ist, Papel filme de pvc 28 x 30cm embalado em sacos 

plastico 
ROLO WSAFILM 240 R$ 	4,50 AS 

16 

Papel higiénico de cor branca, perfumado, picotado, 

folha simples, medindo 30* 10m cada rolo, embalados 

em fardos de sacos plásticos contendo 16 pacotes com 

04 rolos em sacos plásticos de 30 metros. 

FARDO PIMPO 1922 AS 	35,90 R5 	68.999,80 

o" 
17 

Papel 	toalha 	interfolhas 	top 	duas 	dobras, 	cor 

totalmente branca, grande absorção de agua e otima 

resistencla. Pacote com 1000 folhas. 

PCT INTERFOIIIAS 2400 R$ 	9,50 R$ 	22.,00 

Papel toalha para cozinha com alta absorção, pacote 

com 2 rolos de 60 folhas 22 x 20. 
PC LEVE 1169 AS 	5,40 R$ 	6.312,60 

VALOR TOTAL DO LOTE 
canto. noventa e nove mil, cantoe cinco 

e nova centavos 

nalss çiareuda , $ 	199.105,49 
/ 

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

(TEM DESCRIÇÃO 1J1410 MARCA QUANT VIR. UNIT AS VR. TOTAL AS 
Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade 

150 ml, reforçado, de primeira qualidade, embalado 

em saco plástico com 100 unidades. 
PCr CRISTA!. COPOS 232 R$ 	3,50 AS 	812,00 

Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade 

2iI, reforçado, de primeira qualidade, embalado em 

saco plástico com 100 unidades. 
PC CRISTAL COPOS 2287 AS 	3.90 R$ 	8.919,30 

3 e- 
Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade 

embalado em
PCT 

saco plástico com 100 unidades. 

50m1, reforçado, de primeira qualidade,
80  CRISTAL COPOS 1674 R$ 	1,90 R$ 	3.1 160 

o- Guardanapo de papel contendo 50 unld de 14 x 14cm, 
............................................................... GlRAsol. 674 R$ 	0,99 R$ 	667,26 

c-' Guardanapo de papel contendo 50 unld de 23 x 22o', 

embalagem em pacotes plásticos. 
PC GIRASOI. 811 R$ 	0,72 R$ 	583,92 

6 

Guardanapo de papel contendo 50 urtld. de 33,5 x 

32,5cm, embalagem em pacotes plásticos. PC SNOC 711 R$ 	3,09 R$ 	2.196,99 

7 flano de chio de saco alvejado especial 40*70cm 
UNiO LIMPOTEX 1021 R$ 	3,50 AS 	3.573,50 

- 
8 

Pano de Prato 100% algodão is x 48 cm de 73&r pacote 

plástico contendo 30 unidades. 
PCT LIMPOTEX 28 AS 	72,00 AS 	2.016,00 

c-' Pano de prato (formato retângulo medindo 45x 70cm) 
uNO LIMPOTEX 68 R$ 	2,73 R$ 	185,64 

Pano flanela 3&58 cm na cor amarela embalado em 

saco plástico. 
UNID LIMPOTEX 256 AS 	2,78 AS 	711,68 

r 

Pano multl'uso com cores diferenciadas, evitando a 

contaminação 	por 	limpeza 	cruzada 	que 	sejam 
considerados 	destartáveis, 	podem 	ser 	lavados 

normalmente com detergentes com ação antibactéria 

garantindo a reutilização. Limpeza leve com maior 

descartabilidade, absorçio e Já venha cortado nas 

seguintes dimensôes: panos de 33 cm x 60 cm 

embalados em caixa de papelio com 100 unidades. 

CX ALCLEN 13 R$ 	79,90 R$ 	1.038,70 

12 
Papel alumínio 30 x 7,5cm embalado em sacos plastico 

ROLO KIKO 62 R$ 	3,83 R$ 	237,46 

13" Papel alumínio c/ 1nts UNID THERMOPRAT 20 R$ 	34,90 RS 	698,00 

14 
Papel alumínio, material aluminio, comprimento 7,50 

m 	largura 30 cm 
ROLO KIKO 40 AS 	3,68 R$ 	147,20 

15 e- 
Papel filme de pvc 28 x 30cm embalado em sacos 
plástico 

ROLO LUSAFILM 60 R$ 	450 R$ 	270,00 

6 
v 



ITEM DESCRIÇÃO IJNID MARCA OLJANT VIR. UNIT AS VR. TOTAL AS 

1 "- Saco bobina c/ capacidade p/ 02kg e/IDO PCI GILPLASTICOS 460 R$ 	21.90 AS 	10.074,00 

2 Saco para gelo 3kg. UNID GILPLASTICOS 9200 R$ 	19,90 AS 	183.080,03 

c- 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 100 litros, para 

material infectado na cor branca leitoso, dentro das 

normas e especificaçôes da Anvisa. Pacotes com 100 

unidades 

PCT TA LIMPO 2576 AS 	3300 AS 	85.038,00 

r-. 
4 

Saco para lixo capacidade 100 litros, na cor 	preta, 

dentro das normas e especificações da Anvisa. Pacotes 

com 103 unidades 

PC FAVA 335 RS 	18.90 R$ 	6.331.50 

5 

Saco para lixo capacidade 60 litros, na cor preta, dentro 

das normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PC AVA 381 AS 	12,90 P5 	4.914,90 

6 

Saco para lixo capacidade 40 litros, na cor preta dentro 

 das normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 

103 unidades 

PC lAVA 310 AS 	7,50 AS 	2,325(X) 

7 

Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor preta, dentro 

das normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 

103 unidades 

PCI RAVA 350 P5 	6,30 AS 	2.205,03 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 203 litros, para 

material infectado na cor branco leitoso, dentro das 

normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 103 

unidades 

PC TA LIMPO 1380 AS 	42,90 AS 	59.202.00 

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 

TA LIMPO 1380 RS 	16,91 AS 	23.335,80 

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 TA LIMPO 2475 AS 	14.77 AS 	36.555,75 

O" 
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 ICO 

unidades 

PCI TA LIMPO 1380 P5 	18.95 AS 	26.151,00 

12 

Saco plástico para armazenar alimentos capacidade 

para 5kg de polietileno de alta densidade a 80% e 

polietileno de baixa densidade linear a 20% atóxico 
KG GILPLASTICOS 138 AS 	19,03 AS 	2.626,14 

13 ~ 

Saco plástico para armazenar alimentos capacidade 

para 21kg de polietileno de alta densidade a 80% e 

polietileno de baixa densidade linear a 20% atóxico 
KG GILPLA.STICOS 138 AS 	18,90 R$' 	2.608,20 

14 

Saco 	plástico 	preto, 	reforçado 	para 	lixo, 	com 

capacidade de 40 litros, acomodado em embalagem 

com 100 unidades. 

PCI IMPORTADO 2374 P5 	14,00 R5 	33.236,00 

r 
IS 

Saco 	plástico 	preto, 	reforçado, 	para 	lixo, 	com 

capacidade de 103 litros, acomodado em embalagem 

com 103 unidades 

PC IMPORTADO 2412 R$ 	81,80 AS 	197.301,60 

16 

Saco 	plástica 	nt, 	reforçado, 	para 	lixo, 	com 

capacidade de 20 Ilbes, O~Odado em embalagem 

com 100 unidades 

PC IMPORTADO 7355 P5 	11,77 R$ 	27.718.35 

Papel higiênico de cor branca, perfumado, picotado, 

folha simples, medindo 30* 10m cada rolo, embalados 

L 

16' em fardos de sacos plásticos contendo 15 pacotes com 

04 rolos em sacos plásticos de 30 metros, 

FARDO PIMPO 480 AS 	35,90 AS 	\47.232, 

Papel 	toalha 	interfolhas 	top 	duas 	dobras, 	cor 

17(>totaln,ente branca, grande absorção de agua e ótima 

resistência. Pacote com 1000 folhas. 

PCI INTERFO(HAS 600 R$ 	9,50 R$ 	5.700,00 

Papel toalha para cozinha com alia absorção, pacote 

com 2 rolos de 60 folhas 22 x 20. 
PCT LEVE 292 R$ 	5,40 AS 	1.576,80 

VALOR TOTAL DO LOTE 
quarent 	e nove mil, setecentos e quarenta e sete mais* 

49.747,01  
cinco centavos 

LOTE 11— AMPL., CONCORRNCIA 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA QUANT VR.UNITR$ VR. TOTAL R$ 

1 o" Saco Bobina C/ Capacidade IV 02kg dIGO PC Gil PLÁSTiCOS 40 R$ 	22.90 R$ 	 876,00 

2 " Saco para gelo 3kg. UNID GIL PLÁSTICOS *X) fl$ 	19,90 R$ 	15.920,00 

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 TA LIMPO 224 R$ 	33,00 R$ 	7.392,00 

4 "dentro 

Saco para lixo capacidade l) litros, na cor 	preta, 

das normas e especificações da Anvisa. Pacotes 

com 100 unidades 

PC RAVA 29 R$ 	18,90 R$ 	548,10 

5''•  

Saco para lixo capacidade 60 litros, na cor preta, dentro 

das normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PCT RAVA 33 R$ 	12,90 R$ 	425,70 

6 

Saco para lixo capacidade 40 litros, na cor preta, dentro 

das normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PCi' RAVA 27 R$ 	1,50 R$ 	202,50 

7 

Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor preta, dentro 

das normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 

100 unidades 

PCI' RAVA 30 R$ 	6.30 RS 	189,00 

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 TA LIMPO 120 11$ 	42,90 R$ 	5.148,00 

90.'materlal 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 30 litros, para 

infectado na cor branco leitoso, dentro das 

normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 

unidades 

PCT TA LIMPO 170 R$ 	16,91 R$ 	2.029,20 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 40 litros, para 

material Infectado na cor branco leitoso, dentro das
10 

normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 

unidades 

PCT TA LIMPO ?1S R$ 	14,77 R$ 	3.175,55 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 60 litros, para 

material infectado na cor branco leitoso, dentro das
11 

normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 

unidades 

 . TA LIMPO R$ 	18,95 R$ 	2.274,00 

12 

Saco plástico para armazenar alimentos capacidade 

para 5kg de poiletileno de alta densidade a 80% e 

poiletileno de baixa densidade linear a 20% atóxico 
KG 01. NAXOS 12 R$ 	1903 R$ 	228 36 

Saco plástico para armazenar alimentos capacidade 

para 2kg de polietiieno de alta densidade a 80% e 

polietileno de baixa densidade linear a 20% atóxico 
KG GIL PtASTICOS 12 R$ 	18,90 R$ 	226,80 

140 
Saco 	plástico 	preto, 	reforçado 	para 	lixo, 	com 

capacidade de 40 litros, acomodado cri embalagem 
com 100 unidades. 

PCI' IMPORTADO 206 R$ 	12,00 
.í2) 

R$  ,ÇÇ-" 	2.472,00 

lS" 
Saco 	plástico 	preto, 	reforçado, 	para 	lixo, 	com 

capacidade de 100 litros, acomodado em embalagem 

com 10 unidades 

PC IMPORTADO 210 RS 	81,80 R$ 	17.178,00 

16 

Saco 	plástico 	preto, 	reforçado, 	para 	lixo, 	com 

capacidade de 20 litros, acomodado em embalagem 

com loounidades 

PCI' IMPORTADO 205 R$ 	11,77 n$ 	2.412,85 

17 

Saco 	plástico 	preto, 	reforçado, 	para 	lixo, 	com 
capacidade de 60 litros acomodado em embalagem 

com 100 unidades. 
PC IMPORTADO 206 R$ 	50,09 R$ 	10.318,54 

0141000148 

NATA 
R 
ManoelSi' 

L_ FORTALEZA»CE 

S DOS $NT0S . ME 
Rocha t,&j62S7  
.CeP 5r13.240 

17 

0" 

Saco 	plástico 	preto, 	reforçado, 	para 	lixo, 	com 

capacidade de 60 litros acomodado em embalagem 

com 100 unidades. 

PCI' IMPORTADO 2366 R$ 	50,09 R$ 

R$ L 18 
.-' 

Saco 	plástico 	transparente, 	com 	capacidade 	de 

armazenar 1/2 kg. 
QUILO GILPLASTICOS 19 R$ 	20.63 

197 
Saco Plástico Transparente, Para Documentos, Tem: 50 

XSOCm. 
KG G1IPI.AST1COS 1 R$ 	27,09 R$ 	 27,09 

VALOR TOTAL DO LOTE 
oitocentos e vinte e uni mil, seiscentos e cinco reais e 

vinte e quatro centavos 
R$ 	821.605,24' 

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



•1 

°cQ2.  ç 
Saco plástico transparente, com capacidade de 

armazenar 1/2 kg. 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 15— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

[TEM DESCRIÇÃO UNID MARCA QUANT VA. UNITR$ VR. TOTAL RS 

1 
Avental plástico, confeccionados em polietileno de alta 

densidade leitoso. 	 / 
UNID 

1 

B€TH AVENTAL 404, R$ 	9,40 R$ 	3.797,60 

2 
Canudo em plástico, pacote com 100 unidades. 

PCI CANUDO 50 .' R$ 	2,89 R$ 	144,50 

3 

Coador para café em algodão branco cabo plastico e 

boca com no mínimo 10cm diâmetro. 	 / UNID IMPORTADO 275 R$ 	2,42 R$ 	665,50 

Corda para varal embalada em pacotes plásticos com 

06 unidades de 10 metros. 
PCI MELITA 173 . R$ 	13,63 R$ 	2.357,99 

5 

Escova dental média, em material plástico de cor 

branca com detalhe em azul, embalada em plástico e 

papel 	contendo 	em 	sua 	composição: 	resinas 

termoplásticas, nylon, âncora metálica e pigmento 

atóxico 

UNID CONGO 500 R$ 	3,43 R$ 	1.715,00 

6 

Escova para unhas das mios e pés confeccionada em 

plástico com cerdas em naylon super macias tamanho 

8,5x2,8x4,Ocm 

UNID CONGO 50 R$ 	1,70 R$ 	 85,00 

7 Escova sanitária com depósito UNID CONGO 553 AS 	6,80 R$ 	3.760.40 

8 
Escovio para lavagem de caixa d'agua em plastico. 

UNID SANTA MARIA 126 R$ 	2,97 R$ 	374,22 

9 

Esponja dupla face de 100 mm x 70 mm x 20 mm 

espuma de polluretano e fibra tktll embaladas em 

sacos plásticos. 

UNID CIMPONA 6027, AS 	0,51 AS 	3.073,77 

Fósforo de cozinha c

10 	

om 40 palitos embalados em 

caixas de papel contendo 10 unidades em cada maço 

tendo como 	composiçio 	clorato 	de 	potássio 	e 

aglutinantes. 

MAÇO GABOARD 427 AS 	3,57 A$ 	1.524,39 

11 insuflime c/40czn rolo c/40n'ts ROLO LAGUNA 250 R$ 	8.57 AS 	2.142,50 

12 

Kit de 	prendedor de 	roupas com 	24 	unidades 
embalados 	em 	saco 	plástico, 	tendo 	como 

características um maior ângulo de abertura, «tio 
marcar e rito deixar as roupas escorregar do varal, 

sendo ideal para todos os tipos de roupa na cor preta. 

PC SANTA CLARA 84 AS 	2,42 AS 	20328 

13 
lide aço com carbono pacote de 60g com 8 unidades, 

com l4 pacotes em cada fardos. 	 / FARDO BRILHUS 516 R$ 	14,80 AS 	7.636,80 

14 

Luva - higienizaçio e uso geral embaladas em sacos 

plásticos de látex amarelo com forro flocado em 

algodão, 	palma 	antideirapante, 	com 	virola. 	Seu 
comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 

flexibilidade e resisténcla à abrasão e rasgos forrados 
no tamanho pequeno. 

PAR SOEI 332 AS 	4,00 AS 	1.328,00 

Luva - higienizaçio e uso geral embaladas em sacos 

e látex amarelo com torro focado em plásticos d

15 
algodão, 	palma 	antiderrapante, 	com 	virola. 	Seu 
comprimento total 	é de 	29cm. 	Possui uma 	boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados 

no tamanho médio. 

PAR SO€T  869 R$ 	4,00 AS 	3.476,00 

16 

Luva - higienizaçio e uso geral embaladas em sacos 

Plásticos de látex amarelo com torro focado em 
algodio, 	palma 	antiderrapante, 	com 	virola. 	Seu 
comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 

flexibilidade e resistência à abrasio e rasgos forrados 

no tamanho grande 

PAR SOfT 742 R$ 	4100 AS 	2.968,00 

17 
Palha de aço media nQ 01 25g composição: aço 

carbono, com 8 unidade com 14 pacotes em cada 

fardo. 
FARDO ASSOLAN 343 AS 	17,90 AS 	6.139,70 

18 Palito para dente caixa com 100 unidades. CC PALITEX 550 AS 	0.85 AS 	467.50 
19 Sisal grosso aproximadamente S00grs 	- ROLO SISAL 105 AS 	21,38 AS 	2.244.90 

18 QUILO GIL PLASTICOS 1 	R$ 	20,63 AS  

setenta e tasi mil, trinta e sete reais e vinte. fres centavos 	R$ \j/ 

r 2,,i&-:..014/0001-48  '1 
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Vela (Retil) universal Para Filtro De Bebedouro 1.2000 

Contendo Um Cartucho Com 4 filtraç6es 15 poliester, 
: 

20 
2' carvio ativado. 3' dolomita e 41 celulose. Deverá 

retirar sujeiras, gosto, cheiro, algas, cloro, incrustações 

e ferrugem. 

UNID SANTA RITA 226 R$ 	68,67 R$ 

Vela 7 dias pelo liquido 315g embaladas em sacos 

21 
plásticos e acondicionados em caixas de papelão com 

espessura: Simm, contendo parafina e pavio. 
UNID VOTIVAS 120 R$ 	5,90 R$ 	708.00 

22 Touca em teia UNID. TEM 800 R$ 	3,11 R$ 	2.488,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
sassentae dois mil oitocentos e vinte reais e quarenta e e 	61520.47j 

sete centavos 

LOTE 16- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA QL$ANT VR. UNIT RS VR. TOTAL R$ 

1 
Aguador para jardim gir.tóiio com haste para ft'caçio e 

3jatos. 
UNID. AGROJET 2 R$ 	20,90 R$ 	 41,80 

2 Aspirador para piscina com escova de nylon UNO PLASTIC 3 R$ 	89.33 R$ 	257,99 

3 Escada de cinco andares em alumínio. UNID AWLEV 2 RS 	262,90 R$ 	 262,90 

Mangueira para jardim cristal traçada com esguicho 30 

rnts 
UNO. CRISTAL 6 R$ 	69,08 R$ 	414,42 

Mangueira para jardim reforçada 1/2" rolo com tU) 

metros 
UNID. CRISTAL 8 R$ 	154,25 R$ 	1.234,00 

VALOR TOTAL DO LOTE dois mil, cento e vinte e lia reais e dizente canta vos 1$ 	1121,17 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 	1.3C0.147,13 
HUM MILHÃO, TREZENTOS MIL CENTO E QUARENTA E 

SETE REAIS E TREZE CENTAVOS 

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

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão Induidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, 

tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus Pertinentes á fabricação e transporte do objeto licitado 

Declaro que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciãrios, fiscais e comerciais, taxas, 

fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado 

LÂkYlrtL. enccOttc c&b 
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