
À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Ao Pregoeiro (a) da 

PREGÃO PRESENCIAL N2  2017.05.16.1 - SRP 
DATA DE ABERTURA: 	09/06/2017 Ás 08:30HS 
Uzão Social: SPE Distribuidora e Representações Eireli- Me. 

:NPj: 63.556.427.0001/90 

ndereço: Rua Tobias Correia, n2  1040, Centro - Caucaia - Ce 	CEP: 61.600-060 

one:(85) 3342 3443 	Fax:(85) 3342 3443 

anco: Brasil Agência N.2: 1041-3 Conta Corrente n.: 55.910-5 

bjeto: Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza e descartáveis destinados a 

iversas secretarias do Município de Horizonte/Ce, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), 

Dnforme especificações contidas no Termo de Referência. 

01— AMPLA CONCORRÊNCIA 

rem Especificação Marca Unidade Qtde. 
Preço 

Unitário 

Preço 
Unitário 
(Extenso) 

Preço 
Total 

Preço Total 
(Extenso) 

Desengordurante para 
sistema de exaustão e fornos 5 
litros. Solúvel em água, capaz 
de remover os resíduos 
orgânicos provenientes do 
cozimento de gêneros 
alimentícios, com substância 
biodegradáveis. Deve possuir 
registro perante a Anvisa. 
Apresentar ficha técnica, ficha 
de segurança. 	_- 

ISODET DG l3ombona 48 R$ 	33.63 

trinta e três 
reais  

sessenta e 
três centavos 

uni mil, 
seiscentos v 

quatorze 
reais e vinte 

e quatro 
centavos 

R$ 	1.614,24 

Í

base 

Desinfetante concentrado 5 
litros para áreas críticas a 

de quaternário de 
amónio. Concentração de 1 
para 100; (a 1%) deve possuir 
composição química que 
evitem a oxidação, utilização 
principal em superfícies 
metálicas ou passíveis de 
corrosão. Deve está registrado 
na Anvisa. Apresentar ficha 
técnica, ficha de segurança-e 
laudo comprovando ação 

AGE 
DESENFET 

ANTE ANTE

RADO 

bactericida.  

Bombona 576 R$ 	60,27 

- 

sessenta reais 
e vinte e sete 

centavos 
R$ 	34.715,52 

trinta e 
quatro tiiil, 

setecentos e 
quinze reais 
e cinqüenta 

e dois 
centavos 
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Desinfetante de uso geral 5 
litros concentrado com poder 
bactericida, utilização de pisos 
e paredes para as limpezas 
concorrentes e terminais, 
Perfumado. Deve está 
registrado na Anvisa. 
Apresentar ficha técnica, ficha 
de segurança e laudo 
comprovando ação 
hartpriri42 

MEU LAR Bombona 1440 R$ 	11,66 

onze reais e 
sessenta e seis 

centavos 
R$ 	16.790.40 

dezesseis 
mil, 

setecentos e 
noventa 
reais e 

quarenta 
centavos 

Detergente ácido, clareamento 
de pisos porosos e pedras. 5 1 

ISOCORST 
1:5 

Bombona 40 
- 

R$ 	20,57 
vinte reais e 
cinqüenta e 

sete centavos 
R$ 	822,80 

oitocentos e 
vinte e dois 

reais e 
oitenta 

centavos 

5 

•
Detergente concentrado para 
limpeza de piso OS litros. Deve 
está registrado na Anvisa. 
Apresentar ficha técnica, ficha 
de segurança e laudo 
comprovando ação 
bactericida. Composição 
química: tensoativos aniônico, 
aditivos específicos, agentes 
alcalinizantes, preservante, 
corante e água. 	...- 

AGE 
DETERGE 

NTE 
NEUTRO 

CONCENT 
RADO 

Bombona 

- 

800 R$ 	51,37 

cinqüenta e 
um reais e 

trinta e sete 
centavos 

R$ 	41.096,00 

quarenta e 
um mil e 
noventa e 
seis reais 

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. 5 1 	- 

ISODET Bombona 

. 

88 R$ 	15,22 
quinze reais e 
vinte edois 
centavos 

um mil,  
trezentos e  

trintae 
nove reais e  
trinta e seis 

centavos 

R$ 	1.339,36 

19 

7 

Detergente neutro para louças 
5 litros. Concentrado com 
poder umectante e 

agente alcalinizante, sem 
aroma, facilmente 
biodegradável. Deve possuir 
notificação perante a Anvisa. 
Apresentar ficha técnica, ficha 
t'lp ÇApijranr 

ISODET Bombona 

desengordurante, possuindo quinhentos 

1152 

- 

R$ 	15,22 
quinze reais e 
vinte edois 
centavos 

R$ 	17.533,44 

dezessete 
mil, 

e trinta e 
 

três reais e 

(luarenta e 
quatro 

centavos 

tQ v  
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Hipoclórico de sódio bb 50 
litros concentrado com poder 
desinfecção, 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. 

TECNO 
SANIT 
PLUS 

Bombona 96 liS 	315,00 
trezentos e 

. 
quinze reais 

áw 

liS 	30.240,00 

trinta mil, 
duzentos e 
quarenta 

reais 

- 

9 
Lava roupas liquido. 
limpeza de todos os 
roupas SI 

Para 
tipos de MAXIMUM Bombona 

-. 

53 liS 	19,60 

dezenove 
.

reais e 
sessenta 
centavos 

R$ 	1.038,80 

m mil e  u 
trinta e oito 

reais  
oitenta 

centavos 

dois mil e 
quarenta e 
oito reais e 

oitenta 
centavos 

LO 

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 acrílico que 
necessite de restauração 
devido a riscos e perda do 
hriihn Ç  1 

AGE 
LIMPADOR 

Bombona 52 

- 

liS 	39,40 

trinta e nove 
reais e 

quarenta 
centavos 

liS 	2.048,80 

,_ 

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 

similares. 

AGE 
SABONETE 
AnissÉP 

TICO 

Bombona 288 liS 	64.68 

sessenta e 
quatro reais e 

sessenta  
Oito centavos 

R$ 	18.627,84 
vinte e sete 

 

dezoito mil, 
seiscentos e 

reais e 
oitenta e 
quatro 

centavos 

Se 

Vdor do Lote 01: liS 165.867,20 (Cento 

Valor Total da Proposta: liS 	 165.867.2' 

e sessenta 

/ 

e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) 
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OTE 02—COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

tem Especificação Marca Unidade Qtde. 
Preço 

Unitário 

Preço 
unitário 

(Extenso) 

otaI 
Totar'—'fllxtciiso) 

Desengordurante para 
sistema de exaustão e fornos 5 
litros. Solúvel em água, capaz 
de remover os resíduos 
orgânicos provenientes do 
cozimento de gêneros 
alimentícios, com substância 
biodegradáveis. Deve possuir 
registro perante a Anvisa. 
Apresentar ficha técnica, ficha  
de segurança. 

ISODET DG Bombona 12 R$ 	33.63 

trinta e três 
reais e 

sessenta e 
três centavos 

R$ 	403.56 

quatrocento 
s e três reais 
e cinqüenta 

e seis 
centavos 

*Desinfetante 

Í

evitem 

concentrado 5 
litros para áreas críticas a 
base de quaternário de 
amônio. Concentração de 1 
para 100; (a 1%) deve possuir 
composição química que 

a oxidação, 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. 

AGE 
DESENFET 

ANTE 
CONCENT 

RADO 

Bombona 144 as 	60.27 
sessenta reais 
e vinte e sete 

centavos 

oito mil, 
seiscentos e 

setenta e 
oito reais e 
oitenta e 

oito 
centavos 

R$ 	8.678.88 

S e 

Desinfetante de uso geral 5 
litros concentrado com poder 
bactericida, utilização de pisos 

paredes para as limpezas 
concorrentes e terminais, 
Perfumado. Deve está 
registrado na Anvisa. 
Apresentar ficha técnica, ficha 
de segurança e laudo 
comprovando ação < 

hari'p ri ri ti n 

MEU LAR Bombona 

- 

360 

-- 
- 

- 

R$ 	11,66 
onze reais e 

sessenta e seis 
centavos 

R$ 	4.197,60 

quatro 

sete 

centoe 
noventa 

sessenta 
centavos 

mil. 

e 
reais e 

Detergente ácido, clareamento 
de pisos porosos e pedras. 5 1 

ISOCORST 
1:5 Bombona io 

- 
R$ 	20,57 

vinte reais e 
cinqüenta e 

sete centavos 
205,70 

setenta  

cinco 
duzentos 

centavos 

e 
reais e 
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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 aniônico, 
aditivos específicos, agentes 
alcalinizantes, preservante, 
corante e água. 

AGE 
DETERGE 

NTE 
NEUTRO 

CONCENT 
RADO 

Bombona 200 

-- 

R$ 	51 37 , 

cinqüenta e 
um reais e 

trinta e sete 
centavos 

R$ 	10.274,00 

dez mil, 
duzentos e 
setenta e 

quatro reais 

'6 

•

paredes, 

Detergente de uso geral, onde 
se destina a limpeza de 
superfícies laváveis lisas ou 
porosas, tais como: pisos, 

(achadas, materiais 
sintéticos, plástico, aço inox, 
fórmicas, etc. 5 

ISODET Bombona 22 R$ 	15,22 
quinze reais e 
vinte e dois 

centavos 
R$ 	334.84 

trezentos e 
trinta e 

quatro reais 
e oitenta e 

quatro 
centavos 

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 
de çepltranra 

ISODET Bombona 

- 

288 R$ 	15,22 
quinze reais e 
vinte e dois 

centavos 

quatro mil, 
trezentos e 
oitenta e 

três reais e 
trinta e seis 

centavos 

R$ 	4.383,36 

I 

Hipoclórico de sódio bb 50 
litros concentrado com poder 
desinfecção, 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. 

TECNO 
SANIT 
PLIJS 

Bombona 24 R$ 	315,00 
trezentos e 

quinze reais 
R$ 	7.560,00 

sete 
quinhentos 
e sessenta 

reais 

mil, 

Lava roupas líquido. Para 
limpeza de todos os tipos de 

roupas SI 

MAXIMUM Bombona 13 R$ 	19,60
sessenta 

dezenove 
. 

reais e 

centavos 

254,80 

duzentos e 
cinqüenta e 
quatro reais 

e oitenta 
centavos 
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13 

72 

trinta e nove 
reais e 

quarenta 
centavos 

sessenta e 
quatro reais e 

sessenta e 
oito centavos 

LO 

1 

1 

s 
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 acrílico que 
necessite de restauração 
devido a riscos e perda do 

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. 	 - 

AGE 
LIMPADOR 

AGE 
SABONETE 
ATTISSÉP 

TICO 

Bombona 

Bombona  

R$ 39,40 

R$ 6468 

R$ 	512,20 

 

quinhentos 
e doze reais 

e vinte 
centavos 

   

R$ 4.656,96 

 

quatro mil, 
seiscentos e 
cinqüenta e 
seis reais e 
noventa e 

seis 
centavos 

Valor Total da Proposta: 41.461,99/ 

V lor do Lote 02: R$ 41.461,90 (Quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos) 

L TE 03— AMPLA CONCORRÊNCIA 

     

        

        

        

        

Unidade Qtde. Especificação 	Marca 
Preço 

Unitário 

Preço 
Unitário 
Extenso 

Preço 	Preço Total 
Total 	(Extenso) 

Acidulante de 20 kg para uso 
em processos de lavagens 
Industriais, produtos de P 
linha deve possuir 
componente capazes de 
excluir das roupas os 
componentes clorados e 
alcalinos. Dosagem máxima de 
uso lgr / kg roupa seca. Deve 
possuir a notificação perante a 
Anvisa. APRESENTAR 
JUNTAMENTE FICHA 
TÉCNICA, FICHA DE 
SEGURAN A. 

48 R$ 106,40  

cento e seis 
reais e 

quarenta 
centavos 

R$ 	5.107,20 
MAX SOUR 

PÓ 

/.1 

Balde 

 

cinco mil, 
cento e sete 
reais e vinte 

centavos 
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plástica com 5.000 ml, tampa 
lacrada, teor de cloro de 
acordo com o limite da 
legislação pertinente (2,0% 
p/p a 25% p/p), registro do 
ministério da saúde, químico 
responsável, composição e 
informações do fabricante 
estampados na embalagem. 
Quando da entrega o produto 
deverá apresentar, no mínimo. 
80% do prazo de validade. 

CLINIL 

- 

Galão 

Água sanitária, em embalagem  

62 R$ 	5,18 
cinco reais e 

dezoito 
centavos 

* 

R$ 	321,16 

- 

trezentos e 
vinte e uni 

reais  
dezesseis 
centavos 

3 

•
anti-séptica 
Álcool gel a 70° gI, solução 

com efeitos 
antifúngico e bactericida.; uso 
em anti-sepsia das mãos sem 
uso de água e papel, PH-
neutro, galão de 5 litros. 
Embalagem contendo: N° do 
lote impresso no rotulo da 
embalagem, nome e registro 
de químico responsável pelo - 
produto, identificação do 
produto, marca do fabricante 
e prazo de validade, o produto 
devera 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. 

ALLGEL R$ 	63,28 

sessenta e 
três reais e 
vinteeoito 
centavos 

cinco mil e 
sessenta e 
dois reais e 
quarenta 
centavos 

Galão 80 R$ 	5.062,40 

3 

Alvejante Clorado Em Pó de 
20 kg produtos de ia  linha 
para utilização de processos 
de lavagem em máquinas 
industriais, com poder de 
desinfecção e alvejamento. 
Dosagem máxima de uso 4 gr 

/ kg roupa seca. Deve está 
registrado na Anvisa. 
Apresentar juntamente ficha 
técnica, ficha de segurança. 

ISOCLORE 
X 

Balde 480 R$165,13 

cento e 
55 	e 

cinco reais e 
treze centavos 

11$ 	79.260,48 

setenta e 
nove mil, 

duzentos e 
sessenta 
reais e 

quarenta e 
oito 

centavos 

â utJ 
a 
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Amaciante 20 Litros Produtos 
de 18  linha 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 4 ml / kg 
roupa seca. Deve possuir a 
notificação perante a Anvisa. 
Apresentar ficha técnica, ficha 
de segurança. 

SOFT MAX Balde 480 R$ 	60,45 

sessenta reais 
e quarenta e 

cinco 
centavos 

R$ 	29.01600 , 

e nove 
mil e 

reais 
dezesseis 

vinte 

p 

6 

fação 
Desinfetante perfumado com 

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. 

MEU LAR Galão 74 R$ 	11,66 
onze reais e 

sessenta e seis 
centavos 

R$ 	862,84 

oitocentos e 
sessenta e 
dois reais e 

oitenta e 
quatro 

centavos 

IRdeverá 

Detergente liquido lava-
louças, com P11 neutro, 
dermatologicamente testado, 
em embalagens contendo 5 lts. 
Quando da entrega o produto 

apresentar, no mínimo, 
80% do prazo de validade, 

ISODET Galão 46 R$ 	14.12 
quatorze 

reais e doze 
centavos 

R$ 	649,52 

seiscentos e 
quarenta e 

nove reais e 
cinqüenta e 

dois 
centavos 

Pasta Umectante 20 KG, 
produto de 13  linha de P11 
neutro, com poder de 
umectação em processamento 
industrial para roupas com 
diferentes graus e tipos de 
sujidade. A base de ácido 
sulfônico, com tenso ativo 
biodegradável. Dosagem 
máxima 2g/kg roupa seca. 
Deve possuir a notificação 
perante a Anvisa. Apresentar 
ficha técnica, ficha de 

MAX GEL Balde 

segurança.  

192 R$ 	150,29 

cento e 
cinqüenta  

reais e vinte e 
nove centavos 

R$ 	28.855,68 

vinte e oito 
mil, 

oitocentos e 
cinqüenta  
cinco reais e 
sessenta e 

oito 
centavos 
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Galão 24 
	

R$ 	7,70 
sete reais e 

setenta 
centavos 

R$ 	184,80 

cento e 
oitenta e 

quatro reais 
e oitenta 
centavos 

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 com 5 litros. 
Quando da entrega o produto 
deverá apresentar, no mínimo, 
80% do prazo de validade. 

CLINIL 

Valor Total da Proposta: 	 R$ 	 149.320,08 

lor do Lote 03: R$ 149.320,08 (Cento e quarenta e nove mil, trezentos e vinte reais e oito centavos 
)4ck i3zzPR 

1 TE 04— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPACÃO DE ME OU EPP 

Especificação Marca Unidade Qtde. 
Preço 

Unitário 

Preço 
Unitário 
(Extenso]  

Preço 
Total 

Preço Total 
(Extenso) 

Acidulante de 20 kg para uso 
em processos de lavagens 
Industriais, produtos dei' 
linha deve possuir 
componente capazes de 
excluir das roupas os 
componentes clorados e 
alcalinos. Dosagem máxima de 
uso lgr / kg roupa seca. Deve 
possuir 	notificação perante a 
Anvisa. APRESENTAR 
JUNTAMENTE FICHA 
TÉCNICA, FICHA DE 
SEGURANÇA. 

MAXSOUR 
PÓ 

Balde 12 R$ 	106,40 

cento e seis 
reais  

quarenta 
centavos 

R$ 	1.276,80 

um mil, 
duzentos e 
setenta  

seis reais e 
oitenta 

centavos 

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/p a 25% p/p), registro do 
ministério da saúde, químico 
responsável, composição e 
informações do fabricante 
estampados na embalagem. 
Quando da entrega o produto 
deverá apresentar, no mínimo, 
80% do prazo de validade. 

CLINIL Galão 15 liS 	5,18 

centavos 
 

cinco reais e 
dezoito 

centavos 
liS 	77,70 

setenta 
 

setenta e 
sete reais e 
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Álcool gel a 700  gI, solução 
anti-séptica com efeitos 
antifúngico e bactericida.; uso 
em anti-sepsia das mãos sem 
uso de água e papel, PH-
neutro, galão de 5 litros. 
Embalagem contendo: N°  do 
lote impresso no rotulo da 

sessenta e 
uni mil, 

duzentos e 
embalagem, nome e registro 

três reais e sessenta e ' 3 de químico responsável pelo ALLGEL Galão 20 R$ 	63,28 
vinte e oito 

R$ 	126560 
cinco reais e 

produto, identificação do 
produto, marca do fabricante 
e prazo de validade, o produto 
devera ter registro ou 
notificação no ministério da 
saúde e na Anvisa. Quando da 
entrega o produto deverá 
apresentar, no mínimo, 80% 

centavos sessenta 
centavos 

1k do prazo de validade. 

/ Alvejante Clorado Em Pó de 
20 kg produtos de P linha 
para utilização de processos 
de lavagem em máquinas 
industriais, com poder de ISOCLORE 

cento e 
sessenta e 

dezenove 
mil, 

oitocentos e 
desinfecção e alvejamento. 
Dosagem máxima de uso 4 gr 

/ kg roupa seca. Deve está 
registrado na Anvisa. 

x Balde 120 1$ 	165 ,13 
cincoreaise 

treze centavos 

R$ 	19.815,12 
quinze reais 

e doze 
centavos 

Apresentar juntamente ficha 
tArnici flrhi dp 	pultr2nr2 

Amaciante 20 Litros Produtos 
de P linha para roupas de cor 
azul e consistência visco-
cremosa, deve possuir tenso 
ativos catiónicos à base de 
sais de quaternário de amónio sessenta reais sete mil. 
que canto amaciam como 
causas bacteriostase, possuir 
odor perfumando. Dosagem 
máxima de uso 4 ml / kg 
roupa seca. Deve possuir  
notificação perante a Anvisa. 

SOFT MAX Balde 120 R$ 	60,45 
e quarenta e 

cinco 
centavos 

R$ 	7.254,00 
duzentos 
cinqüenta 
quatro 

e 
reais 

Apresentar ficha técnica, ficha 
de segurança. 
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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. 

MEU LAR Galão 18 R$ 	11,66 
onze reais e 

sessentaeseis 
centavos 

R$ 

e 
reais e 

duzentos 

oitenta 
oito 

centavos 

209,88 
nove 

L-"•dermatologicamente 

Detergente liquido lava-

louças,  com PH neutro, 
testado, 

em embalagens contendo 5 lts. 
Quando da entrega o produto 
deverá apresentar, no mínimo, 
80% do prazo de validade. 

ISODET Galão 11 R$ 	14,12 
quatorze 

reais e doze 
centavos 

R$ 155,32 

cento e 
cinqüenta e 
cinco reais e 
trinta e dois 

centavos 

Pasta Umectante 20 KG, 
produto de 13  linha de PH 
neutro, com poder de 
umectação em processamento 
industrial para roupas com 
diferentes graus e tipos de 
sujidade. A base de ácido 
sulfônico, com tenso ativo 
biodegradável. Dosagem 
máxima 2g/kg roupa seca. 
Deve possuir a notificação 
perante a Anvisa. Apresentar 
ficha técnica, ficha de 	- 
segurança. 

MAXGEL Balde 48 R$ 	150,29 

cento e 
cinquenta  

reais e vinte e 
nove centavos 

sete mil, 
duzentos e 

treze reais e 
noventa e 

dois 
centavos 

R$ 7.213,92 

Sabonete liquido para mãos, 
fragrância suave e ph neutro, 
com registro do ministério da 
saúde, químico responsável, 
informações do fabricante 
estampados na embalagem. 
Embalagem com 5 litros, 
Quando da entrega o produto 
deverá apresentar, no mínimo, 
80% do prazo de validade. 

CLINIL Galão 6 R$ 	7,70 
sete reais e 

setenta 
centavos 

as 46, 20 

quarenta e 
seis reais e 

vinte 
centavos 

VaI ir do Lote 04: R$ 37.314,54 (Trinta 
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TE 05- AMPLA CONCORRÊNCIA 

  

t Especificação Marca Unidade Qtdc. 
Preço 

Unitário Unitário 

Preço 
Unitário 

(Extenso) 
Tot~...Stixtenso) 

Ácido muriático para 
aplicação em limpeza bruta 
em geral, embalado em frasco 
plástico dei litro e 
acondicionado em caixas de 
nanelão com 12 unidades. 

ÓTIMO 
BRILHO 

CX 871 R$ 	27,60 

vinte e sete 
reais  

centavos 
sessenta nove 

R$ 	24.039,60 
reais e  

vinte e 
quatro mil e 

tnntae 

sessenta 
centavos 

2 

3 

Água sanitária multiplo uso de 
1000mI embalado em frasco 
de plástico, caixa contendo 12 
unidades e acondicionados em 
caixa de papelão com 
hipocloreto de sódio 

IDEAL CX 857 R$ 	17,39 
dezessete 

reais e trinta e 
nove centavos 

R$ 	14.903.23 

quatorze 
mil. 

novecentos 
e três reais e 
vinte e três 
centavos 

'Álcool branco 1 litro 
embalagem secundária caixa 
com 12 unidades 

SANTA 
CRUZ 

CX 46 R$ 	77,83 

setenta e sete 
reais e oitenta 

e três 
centavos 

R$ 	3.580,18 

três mil, 
quinhentos 

e oitenta 
reais e 
dezoito 

centavos 

Álcool Em Gel SOOg 
Embalagem Secundária Caixa 
Com 12 Unidades 

BLEACH CX 227 R$ 	57,96 

cinqüenta e 
sete reais e 

noventa e seis 
centavos 

R$ 	13.156,92 
cinqüenta e  

treze mil, 
cento e 

seis reais e 
noventa e 

dois 
rentavos 

•
cloreto 

Amaciante para roupa de 2 
litros embalado em frasco 
plástico e acondicionado em 
caixa de papelão contendo 

dialquil dimetil 
amônio, coadjuvante, 
perfume, preservante, 
corantes, acidulante e água

' 

produto inspecionado pelo 
lnmetro com validade de 3 
, nnç 

MEU LAR UNIO 308 R$ 	5,01 
e 

um centavo 
cinco reais quarenta 

R$ 	1.543,08 

um mil, 
quinhentos 
e  
três reais e 

oito 
centavos 

Antiderrapante para pisos, 
com 011t o produto pode ser 
utilizado em granitos, 
porcelanatos, cerâmicas, 
mármores, ardósias e muitos 
outros revestimentos que 
estiverem escorregadio s, 
rendendo até 10m2 

PISOCLEA 
N 

LITRO 34 R$ 	128,20 
cento e vinte 
e oito reais e 

vinte centavos 
R$ 	4.358,80 

ni 

quatro mil, 
trezentos e 
cinquenta e 
oito reais e 

oitenta 
centavos 
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Cera líquida incolor de 
1000m1 embalada em frasco 
plástico e acondicionada em 
caixa de papelão contendo em 
sua composição: parafina, 
cera de 
carnaúba,emulslticante,alcalin 
izante,coadjuvante,formol,perf 
uime áiia e rorante 	-- 

KIT UNI» 13 R$ 	3,57 
três reais e 

cinqüenta e 
sete centavos 

R$ 	46,41 
seis 
quarenta 

quarenta 
um centavos 

e 
reais e  

e 

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

BRAZIL 

- 

UNI» 68 R$ 	2,63 
dois reais e 
sessenta  

três centavos 
R$ 	178,84 

cento e 
setenta e 

oito reais e 
oitenta e 
quatro 

ceptav.L 

um mil, 
quinhentos 
e doze reais 

Clarificante para piscina, 
composição: tricloreto de 
alumínio 3o% acido clorídrico 
1,5%, ingredientes inertes 
68.5 

HTH LITRO 60 R$ 	25,20 
vinte e cinco 
reais evinte 

centavos 
R$ 	1.512,00 

o 

Desinfetante liquido de 1 litro 
embalado em frasco plástico e 
acondicionado em caixa de 
papelão contendo em sua 
composição água, ingrediente 
ativo, formol, sabão de 
trietanolamina, ácool etílico, 
perfume, edta e corante. 
(lavanda, jasmin, eucalipto e 
pinho) cxc/ 12. 	- 

MEU LAR 675 

- 

R$27.86 

vinte e sete 
reais e oitenta 

e seis 
centavos 

dezoito mil, 
oitocentos e 
cinco reais e 
cinqüenta 
centavos 

CX R$ 	18.805,50 

Desodorizador de ar spray 
400g aerosol, acondicionado 
em caixas de papelão, 
contendo em sua composição: 
parfum, alcohol, aqua, sodium, 
nitrite e isobutante / proane. 

BOM AR 

- 

UNID 996 R$ 	943 
nove reais e 
quarenta e 

três centavos 
' dois 

R$ 	9.392,28 

nove mil, 
trezentos e 
noventa e 

reais e 
vinte e oito 
centavos 

Detergente concentrado para 
lavagem de roupas, em pó 
com 25 kg. Composição 
alcalina produzido com 
matérias biodegradáveis. Deve 
possuir efeito sequestrante e 
branqueadores ópticos. 
Possuir ph (1%) 	11,5 ± 0,5. 
Dosagem máxima de uso 3/ 
kg roupa seca. Deve possuir a 
notificação perante a Anvisa. 
Apresentar juntamente ficha 
técnica, ficha de segurança. 

ISODET SI. ItT 281 R$ 	169,74 

cento e 
sessenta e 

nove reais e 
setenta e 
quatro 

centavos 

R$ 	47.696,94 

quarenta e 
sete mil, 

seiscentos e 
noventa e 

seis reais e 
noventa e 

quatro 
centavos 
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de SOOml das mais variadas 
fragrâncias embaladas em 
frascos plásticos e 
acondicionados em caixas de 
papelão com 24 unidades 

IDEAL 

Detergente líquido lava louças 
 

CX 482 R$ 	27,60 

vinte e sete 
reais e 

sessenta 
centavos 

R$ 	13.303,20 

a 

Á') 
mil, 

e 
e 

trezentos 
três reais 

vinte 
centavos 

4 
Evita mofo neutro, laranja ou 
lavanda lOOg elimina a 
umidade e o mofo de móveis, 

SECAR UNID 255 R$ 	2,28 
dois reais e 
vinte e oito 
centavos 

R$ 	581,40 

quinhentos 
e oitenta e 
um reais e 
quarenta 
centavos 

*ativo 

Hipoclorito de caldo (cloro) 
granulado para uso em 
piscinas. 65% minimo de cloro 

e norma abnt 34-84. 

HTH KG 43 R$ 	27,60 

vinte e sete 
reais e 

sessenta 
centavos 

R$ 	1.186,80 
seis reais e  

um mil, 
cento e 

oitenta e 

oitenta 
centavos 

6 

Inseticida spray 300m1 usado 
para exterminar insetos 
(barata, formigas, moscas, 
pernilongos, mosquitos da 
dengue) destruindo ovos e 
larvas, embalado em frasco de 
300m1. 

BAYGON UND 762 R$ 	9,08 
nove reais e 

oito centavos 

.e 
R$ 	691896 

seis mil, 
novecentos 

dezoito 
reais  

noventa e 
seis 

centavos 

7 

Limpa vidros SOOmI indicado 
para a limpeza de 
embaçamento e marcas de 
dedos, com transparência 
total aos vidros, sem 
amoniaco, embalado em 
frasco de SOOml 

LIM REMA 
x UNO 586 R$ 	1,73 

um real e 
setenta e três 

centavos 

um mil e 
treze reais e 

setenta e 
oito 

centavos 

R$ 	1.013,78 

JB 

Limpador desengordurante 
para cozinha de SOOmI 
embalado em frasco plástico, 
contendo em sua composição: 
lauril éter sulfato de sódio, 
ácido cítrico, álcool graxo 
etoxilado, éter glicólico, água e 
perfume - 

VEJA UND 556 

- 

R$ 	4,57 

noventa e 
 

quatro reais e 
cinqüenta e 

sete centavos 
R$ 	2.540,92 

dois mil, 
quinhentos 
e quarenta 

reais e 

dois 
centavos 

li 

Limpador multi - uso de 
SOOml embalado em frasco 
plástico com a composição 
contendo linear alquil 
benzeno sulfonato de sódio, 
tenso ativo não iônico, 
alcalinizante, sequestrante, 
solubitizante, éter glicólico. 
álcool, perfume e água  

MtJLTIMA 
X 

UNO 2050 

- 

R$ 	1,80 
um real e 
oitenta 

centavos 
R$ 	3.690,00 

três mil, 
seiscentos e 

noventa 
reais 
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Lustra móvel perfumado 
200m1 embalado em frasco 
plástico, contendo parafina 
emulsificantes, solvente, 
umeclante, preservante, 
fragância e água. 

AUDAX UND 1234 R$ 	2,69 
dois reais e 
sessenta  

nove centavos 

4 

R$ 	3.319,46 

s1tos e 
dezenove 

reais  
quarenta e 

seis 
centavos 

20 

21 

Pasta para limpeza em 
alumínio, sem perfume, 
embalagem com identificação 
do produto, marca do 
fabricante, recipiente de 500 
ml cx c/1 2. Quando da entrega 
o produto deverá apresentar, 
no mínimo, 80% do prazo de 
validade. 

ATOL CX 37 R$ 	62,93 

sessenta e 
dois reais e 

noventa e três 
centavos 

R$ 	2. 	41328, 

dois mil, 
trezentos e 
vinte e oito 

reais e 
quarenta e 

um centavos 

22 

Pedra unitária com suporte de 
sustenção (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. 

QODOR R$ 	1,67 

oito mil,  

centavos  

um real e 
sessenta e 

sete centavos 

novecentos 
e trinta e 

sete reais e 
oitenta e 
quatro 

UNID 5352 R$ 	8.937.84 

23 

40 

Polidor de alumínio líquido 
SOOml embalado em frasco 
plástico e acondicionado cm 
caixa de papelão com 24 
unidades contendo na sua 
composição emulgador, 
essência conservante. 	- - 

ÓTIMO 
BRILHO 

CX 327 R$ 	2760 , 

vinte e sete 
reais e 

sessenta 
centavos 

R$ 	902520 . 	, 

nove mil e 
vinte e cinco 
reais e vinte 

centavos 

24 

Sabão em pó caixa 500g, 
embalada em caixa de papelão 
e acondicionada em caixa de 
papelão com 24 unidades, 
contendo em sua composição: 
tensoativo aniônico, 
tamponantes, coadjuvantes, 
sinergista, corantes, enzimas, 
branqueador óptico, essência, 
água, alvejante e carga. 

INVICTOR CX 566 R$ 	63,14 

sessenta e 
três reais e 
quatorze 
centavos 

R$ 	35.737,24 

trinta e 
cinco mil, 

setecentos e 
trinta e sete 
reais e vinte 

e quatro 
centavos 

'o 
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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/babaçu, 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 lnmetro. 

FC CX 124 R$ 	46,23 

quarenta e 
seis reais e 
vinte e três 
centavos 

IZ 

R$ 	5.732,52 reais e 
 

cinco mil, 
setecentos e 
trinta e dois 

cinqüenta e 
dois 

centavos 

26 

Sabão glicerinado multiativo 
perfumado em barra testado 
dermatologicaniente, em 
embalagem com 05 unidades 
com cada barra pesando 200g. 
Produto inspecionado pelo 
lnmetro 	- - 

FC PCT 517 R$ 	4,63 
quatro reais e 

sessenta e 
três centavos 

R$ 	2.393,71 

dois mil, 
trezentos e 
noventa e 
três reais e 
setenta e 

uni centavos 

27 
Sabonete antibacteriano 
liquido, caixa com 12 
unidades dei litro. 

ALYNE CX 8 R$ 	97,87 

noventa e 
sete reais e

R$ 
oitenta e sete 

centavos 

782,96 

setecentos 
e oitenta e 
dois reais e 
noventa e 

seis 
centavos 

sete mil, 
trezentos e 
onze reais e 
trinta e seis 

centavos 

'8 

Sabonete líquido na fragrância 
erva doce para mãos com ação 
bactericida de SOOmI 
embalado em frasco plástico, 
produto inspecionado pelo 

ALYNE LITRO 896 

entavos  

R$ 	8,16 
oito reais e 
dezesseis 
centavos 

R$ 	7.311,36 

9 

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, dióxido 
de titánio, ácido 
etilenohidroxidifosfónico, 
ácido 
etilenodiaminoteracético, 

IPÊ 

É.  

.-. 

hidroxilolueno hutilado  

Unid 

- 

1717 

/ 
_-- 

R$ 	1,32 
um reate 

trinta e dois 
centavos 

R$ 	2.266,44 

dois mil, 
duzentos e 
sessenta e 
seis reais e 
quarenta e 

quatro 
centavos 

   

   

 

ÈJ 
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Silicone gel, para pneus, 
borrachas, 

/ 

30 

pára-choques, 
banco de couro, painésis, 
plásticos, vinil. Frasco c/ 
210g, com registro no 
ministério da saúde, químico 
responsável. Quando da 
entrega o produto deverá 
apresentar, no mínimo, 80% 
do prazo de validade. 

PROALCO 
OL 

FRASCO 51 R$ 	17,76 

dezessete 
reais esetenta 

e seis 
centavos 

R$ 	905,76 

novecentos 
e cinco reais 
e setenta e 

seis 
centavos 

Polidor de aço inox líquido 
SOOmI embalado em frasco 
plástico e acondicionado em 
caixa de papelão com 24 
unidade. 

ÓTIMO 
BRILHO 

CX 85 R$ 	44,16 

quarenta e 
quatro reais e 

dezesseis 
centavos 

R$ 	3.753,60 

três mil. 
setecentos e 
cinqüenta e 
três reais e 
sessenta 
centavos 

Valor Total da Proposta: 250.943.37' 

lor do Lote 05: R$ 250.943,34 (Duzentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos) 

TE 06—COTA DE APROXIMADAMENTE 15% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP F 

1 em Especificação Marca Unidade Qtde. 
Preço 

Unitário 

Preço 
Unitário 

(Extenso) 

Preço 
Total 

Preço Total 
(Extenso) 

Ácido muriático para 
aplicação em limpeza bruta 

ÓTIMO 
vinte e sete 

quatro mil, 
duzentos e 

em geral, embalado em frasco Cx 154 R$ 	27,60 
reais e 

R$ 	4.250,40 
cinqüenta 

plástico dei litro e 
acondicionado em caixas de, 
naoelão com 12 unidades. 

BRILHO 
- 

sessenta 
centavos 

reais e 
quarenta 
centavos 

k ' Água sanitária multiplo uso de 
1000m1 embalado em frasco 
de plástico, caixa contendo 12 
unidades e acondicionados em  
caixa de papelão com 
hipocloreto de sódio 

IDEAL CX 151 

- 

R$ 	17,39 

dois mil, 
 

seiscentos e 
 

dezessete 
reais e trinta e 
nove centavos 

R$ 	2.625,89 
vinte e cinco 

reais e 
oitenta e 

nove 
ce.Qtavos 

3 
Álcool branco i litro 
embalagem secundária caixa 
com 12 unidades 

SANTA 
CRUZ 

CX 7 R$ 	77,83 

setenta e sete 
reais e oitenta 

etrês 
centavos 

R$ 	544,81 

quinhentos 
 

e quarenta e 
quatro reais 
e oitenta e 

um centavos 

Álcool Em Gel SOOg 
Embalagem Secundária Caixa 
Com 12 Unidades 

BLEACH CX 40 R$ 	57,96 

cinqüenta e 
sete reais e 

noventa eseis 
centavos 

. 
R$ 	231840 

' 

trezentos e  
dois mil, 

dezoito 
reais  

quarenta 
centavos 	1 
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5 

Amaciante para roupa de 2 
litros embalado em frasco 
plástico e acondicionado em 
caixa de papelão contendo 
cloreto dialquil dimetil 
amônio, coadjuvante, 
perfume, preservante, 
corantes, acidulante e água 
produto inspecionado pelo 
lnmetro com validade de 3 
annç 	 - 

MEU LAR UNID 54 R$ 	5,01 
cinco reais e 
um centavo 

R$ 	270,54 

duzentos e 
setenta 
reais e 

cinqüenta e 
quatro 

centavos 

6 

Antiderrapante para pisos, 
com 011t o produto pode ser 
utilizado em granitos, 
porcelanatos, cerâmicas, 
mármores, ardósias e muitos 
outros revestimentos que 
estiverem escorregadio s, - 
rendendo até 10m2 

PISOCLEA 
N 

LITRO 6 

- 

R$ 	128,20 
cento e vinte 
e oito reais e 

vinte centavos 
R$ 	769.20 

setecentos 
e sessenta e 
nove reais e 

vinte 
centavos 5 

 — 

7 

Cera líquida incolor de 
1000m1 embalada em frasco 
plástico e acondicionada em 
caixa de papelão contendo em 
sua composição: parafina, 
cera de 
carnaúba,em u lsiticante,alcalin 
izante,coadjuvante,formol.perf 
time 	p'ta e corante 

KIT UNID 2 R$ 	3,57 
três reais e 
cinqüenta e 

sete centavos 

sete reais e 
quatorze 
centavos 

R$ 	7,14 

8 
Cera liquida incolor para pisos 
frios em geral - frasco c/750 g. 

- 
BRAZIL UNID 12 R$ 	2,63 

dois reais e 
sessenta e 

três centavos 
R$ 	31,56 

trinta e um 
reais  

cinqüenta e 
seis 

centavos 

— 
Clarificante para piscina, 
composição: tricloreto de 
alumínio 30% acido clorídrico 
1,5%, ingredientes inertes 
685 

HTH LITRO 10 R$ 	25,20 
vinte e cinco 
reais e vinte 

centavos 
R$ 	252,00 

duzentos e 
cinqüenta e 
dois reais 

Desinfetante liquido de 1 litro 
embalado em frasco plástico e 
acondicionado em caixa de 
papelão contendo em sua 
composição água, ingrediente 
ativo, formol, sabão de 
trietanolamina, ácool etllico, 
perfume, edta e corante. 
(lavanda, jasmin, eucalipto e 
pinho) cxc! 12. 

MEU LAR Cx 119 

-- 

R$ 	27,86 

vinte e sete 
reais e oitenta 

e seis 
centavos 

R$ 	3.315,34 

três mil, 
trezentos e 
quinze reais 

e trinta e 
quatro  

centavos 

2 
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11 

400g aerosol, acondicionado 
em caixas de papelão, 
contendo em sua composição: 
parfum, alcohol, aqua, sodium, 
nitrite e isobutante / propane. 

BOM AR 

Desodorizador de ar spray  

UNID 176 R$ 	9,43 quarenta e 
três centavos 

_ '1t #entos in e 
cinqüenta e 
nove reais e 
sessenta e 

oito 
centavos 

R$ 	1.65968 

12 

Detergente concentrado para 
lavagem de roupas, em pó 
com 25 kg. Composição 
alcalina produzido com 
matérias biodegradáveis. Deve 
possuir efeito sequestrante e 
branqueadores ópticos. 
Possuirph (1%) -11,5 ± 0,5. 
Dosagem máxima de uso 3gr/ 
kg roupa seca. Deve possuir a 
notificação perante a Anvisa. 
Apresentar juntamente fich? 
técnica, ficha de segurança.— 

ISODET SL 

_ 

PCT 

r 

49 R$ 	169,74 

cento e 
sessenta e 

nove reais e 
setenta e 
quatro 

centavos 

R$ 	8.317,26 
reais 

e 

oito 
trezentos 
dezessete 

centavos 

mil, 
e 

e vinte 
seis 

13
fragrâncias 

Detergente líquido lava louças 
de SOOmI das mais variadas 

 embaladas em 
frascos plásticos e 
acondicionados em caixas de 
papelão com 24 unidades 	G' 

IDEAL 

6 

CX 84 R$ 	27,60 

vinte e sete 
reais e 

sessenta 
centavos 

R$ 	2.318,40 

dois mil. 
trezentos e 

dezoito 
reais e 

quarenta 
centavos 

14 
Evita mofo neutro, laranja ou 
lavanda løog elimina a 
umidade e o mofo de móveis. 

SECAR UNID 45 R$ 	2.28 
dois reais e 
vinte eoito 
centavos 

R$ 	102,60 

cento e dois 
 

reais e 
 

sessenta 
centavos 

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

HTH 7 R$ 	27,60 

vinte e sete 
reais e 

sessenta 
centavos 

R$ 	19320 

cento e 
 

noventa e 
três reais e 

vinte 
centavos 

16 

Inseticida spray 300m1 usado 
para exterminar insetos 
(barata, formigas, moscas, 
pernilongos, mosquitos da 
dengue) destruindo ovos e 
larvas, embalado em frasco de 
300m1. 	 . 

BAYGON UND 134 R$ 	9.08 
nove reais e 

oito centavos 
R$ 	1.216,72 

um mil, 
duzentos e 
dezesseis 

reais  
setenta e 

dois 
centavos 

17 

Limpa vidros SOOmI indicado 
para a limpeza de 
embaçamento e marcas de 
dedos, com transparência 
total aos vidros, sem 
amoniaco, embalado em 
frasco de SOOmI. 

LIMPEMA 

.. 

UND 103 R$ 	1.73 
um real e 

setenta e três 
centavos 

R$ 	178,19 

cento e 
setenta e 

oito reais e 
dezenove 
centavos 

4 
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8 

Limpador desengordurante 
para cozinha de 500m1 
embalado em frasco plástico, 

VEJA UND 98 R$ 4,57 
quatro reais e 
cinqüenta e 

sete centavos 
R$ 447,86 

quatrocento 
s e quarenta 
e sete reais 
e oitenta e 

seis 
centavos 

contendo em sua composição: 
lauril éter sulfato de sódio, 
ácido cítrico, álcool graxo 
etoxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

9 

Limpador multi - uso de 
SOOmI embalado em frasco 
plástico com a composição 
contendo linear alquil 
benzeno sulfonato de sódio, 
tenso ativo não iônico, 
alcalinizante, sequestrante, 
solubilizante, éter glicólico, 
ilrnM nerfnrne p t,iia 

MULTIMA 
x 

UND 362 R$ 1,80 
um real e 
oitenta 

centavos 
R$ 651,60 

seiscentos e 
cinqüenta e 
um reais e 
sessenta 
centavos 

Lustra móvel perfumado 
200m1 embalado em frasco 
plástico, contendo parafina 
emulsificantes, solvente, 
umeclante, preservante. 
fragância e água. 

AUDAX UND 

- 

218 R$ 2,69 
dois reais e 
sessenta e 

nove centavos 
R$ 586,42 

quinhentos 
e oitenta e 
seis reais e 
quarenta e 

dois 
centavos 

Pasta para limpeza em 
alumínio, sem perfume, 
embalagem com identificação 
do produto, marca do 
fabricante, recipiente de 500 
ml cx c/12. Quando da entrega 
o produto deverá apresentar, 
no mínimo, 80% do prazo de 
validade. 

ATOL 6 R$ 62,93 

sessenta e 
dois reais e 

noventa e três 
centavos 

trezentos e 
setenta e 

sete reais e 
cinqüenta e 

oito 
centavos 

CX 377,58 

2 

Pedra unitária com suporte de 
sustenção (desodorizador 
sanitário) na fragância 
lavanda com 40g embalada 
em caixa de papelão, contendo 
na composição: dodecil, 
benzenosulfonatodesódio, 
sílica, sulfato de sódio, 
carbonato de sódio, corantes e 
fragância. Não contém 
paradiclorobenzeno. Produto 
inspecionado pelo Inmetro, 
com validade de 3 anos. 

QODOR UNID 944 R$ 1,67 
um real e 

sessentae 
sete centavos 

R$ 1576,48 

um mil, 
quinhentos 
e setenta e 
seis reais e 
quarenta e 

oito 
centavos 
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3 

Polidor de alumínio líquido 
SOOml embalado em frasco 
plástico e acondicionado cm 
caixa de papelão com 24 
unidades contendo na sua 
composição emulgador, 
essência conservante. 

ÓTIMO 
BRILHO 

CX 57 R$ 	27,60 

vinte e sete 
reais e 

sessenta 
centavos 

R$ 	1.57320 , 

nhentos 
e setenta e 
três reais e 

vinte 
centavos 

4 

Sabão em pó caixa 500g, 
embalada em caixa de papelão 
e acondicionada em caixa de 
papelão com 24 unidades, 
contendo em sua composição: 
tensoativo aniônico, 
tamponantes, coadjuvantes, 
sinergista, corantes, enzimas, 
branqueador óptico, essência, 
áua, alvejante e carga. 

INVICTOR CX 99 R$ 	63,14 

sessenta e 
três reais e 
quatorze 
centavos 

R$ 	6.250,86 

seis mil, 
duzentos e 
cinqüenta 

reais  
oitenta e 

seis 
centavos 

1 

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/babaçu, sabão de ácidos 
graxos de sebo, sabão de 
ácidos graxos de soja, cloreto 
de sódio, glicerina, alquil 
benzeno sulfonato de sódio, 
linear, perfume, edta ehclp, 
corante e água produto 
inspecionado pelo lnmetro. 

FC CX 21 R$ 	46,23 

quarenta e 
seis reais e 
vinte e três 
centavos 

novecentos 
e setenta 
reais e 

oitnta e 
três 

centavos 

R$ 	970,83 

2 

Ia Sabão glicerinado multiativo 
perfumado em barra testado 
dermatologicamente, em 
embalagem com 05 unidades 
com cada barra pesando 200g. 
Produto inspecionado pelo 
Inmetro 

FC PCT 91 R$ 	4,63 
quatro reais e 

sessenta e 
três centavos 

R$ 	421,33 

quatrocento 
s e vinte e 
um reais e 
trinta e três 

centavos 

2 
Sabonete antibacteriano 
liquido, caixa com 12 
unidades de 1 litro, 

ALYNE CX 1 R$ 	97,87 

noventa e 
sete reais e 

oitenta e sete 
centavos 

sete 
 

97,87 
sete reais e

R$ 

noventa e 

oitenta e 

centavos 
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srz'F  	 1 
Sabonete líquido na fragrância 
erva doce para mãos com ação 
bactericida de 500m1 
embalado em frasco plástico, 
produto inspecionado pelo 
lnmetro. 

ALYNE LITRO 
oito reais e

28 158 R$ 	8,16 

+tem
mil,  

duzentos e  

dezesseis 
centavos 

R$ 	1.289,28 
oitenta e 

nove reais e 
vinte e oito 
centavos 

Ó
extrato 

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, 

de atoe vera, diôxido 
de titânio, ácido 
etilenohidroxidifosfónico, 
ácido 
etilenodiaminoteracético, 
hidroxilotueno butilado 

IPÊ 

- 

linid 303 R$ 	1,32 

e  

um real e 
trinta edois 

centavos 
R$ 	399,96 

e 
 

trezentos 
noventa 

nove reais 
e 
e 

noventa 
seis 

centavos 

Silicone gel, para pneus, 
borrachas, pára-choques, 
banco de couro, painésis, 
plásticos, vinil. Frasco c/ 

210g. com 
 registro no 

ministério da saúde, químico 
responsável. Quando da 
entrega o produto deverá 
apresentar, no mínimo, 80% 
do prazo de validade. 

PROALCO 
OL 

FRASCO 9 R$ 	17,76 

dezessete 
reais e setenta 

e seis 
centavos 

159,84 

cento e 
cinqüenta e 
nove reais e 

oitenta e 
quatro 

centavos 

3 lástico 

Polidor de aço inox líquido 
500m1 embalado em frasco 

e acondicionado em 
caixa de papelão com 24 
unidade. 

ÓTIMO 
BRILHO 

CX 15 11$ 	44,16 

quarenta e 
quatro reais e 

dezesseis 
centavos 

662,40 

seiscentos e 
sessenta e 
dois reais e 
quarenta 
centavos 

Valia do Lote 06: R$ 41.836,84 (Quarenta 

Valor Total da Proposta: R$ 	 43.836.85/ 

e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) 
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OTE 07- AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

tem Especificação Marca Unidade Qtde. 
Preço 

Unitário 

Preço 
Unitário 
(Extenso) 

Preço 	'Preço 
Total 

Total 
(Extenso) 

Absorvente proteção total 
ultrafino com abas pacote de 8 
unidades tendo na sua 
composição celulose, 
polímerosuperabsorvente, 
polietileno, polipropileno, 
adesivos termoplásticos, 
papel siliconado, com 
nentralitaçre de ndnrpç 

FIT 

- 

PCT 144 

- 

R$ 	5,22 
cinco reais e 
vinte edois 
centavos 

R$ 	751,68 

setecentos  
e cinqüenta 
eum reais e 
sessenta e 

oito  
centavos  

4 
Aparelho de barbear com 2 
unidades cada fita com resinas 
termoplástica, elastâmero, 
alumínio, aço inoxidável 
revestido com platina, 

BIC PAR 144 R$ 	3,58 
três reais e 

cinqüenta e 
oito centavos 

R$ 	515,52 

quinhentos 
e quinze 
reais e 

cinqüenta e 
dois  

centavos 

Base para unhas (mãos e pés) 
em embalagem com 8m1. 

LUDURAN 
A 

UNID 48 R$ 	2,08 
dois reais e 

oito centavos 
R$ 	99.84 

noventa e 
nove reais e 

oitenta e 
quatro 

centavos 

P 

Bloqueador solar fln50 200m1. Loção 
cremosa, não oleosa, aumenta em 50 
vezes a proteção natural da pele 
exposta ao sol, não sal 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 estearflleo, 
benzoato de alquila c12-15. bis 
etilexiloxifenol metoxifenil tnazina, 
butilcarbamato de lodopropinfla, 
butileno glicol, carbõmero, potássio 
fosfato de cetila, crospolimero de 
acrilatos/acrilato de alquila clO'3O. 
dimeticona, dióxido de titánio, edta 
dissódico, fenoxietanol, fragrância, 
isoestearato de isoproplla, 
metoxicinamato de etilexila, 
palmltatodecetila,salicilato de 
etilexila, tetraidroxipropil 
etitenodiamina, triberrenina, 
tricontanil pvp. 

ALG SIJN Unid 1920 R$ 	16.76 

dezesseis 
reais e setenta 

e seis 
centavos 

trinta e dois 
mil, cento e 
setenta e 

nove reais e 
vinte 

centavos 

RS 	32.179,20 

Ik 

U~~ )---i 
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5 

Colônia infantil unisex de 
bOm! na fragrância cheirinho 
de bebê ou lavanda sendo 
refrescante e suave, 
dermatologicaniente testada. 

MURIEL UNID 144 R$ 7,22 
sete reais e 
vinte edois 
centavos 

R$ 1.039,68 

e 
inta e 

novereaise 
sessenta e 

oito 

6 
Condicionador de uso adulto, 
composição ceramidas. Frasco 
contendo no mínimo 2 litros, 

- 

ALYNE FRASCO 140 R$ 15,21 
quinze reais e 

vinte eum 
centavos 

R$ 2.129,40 

dois mil, 
cento e 

vinte enove 
reais e 

quarenta 
centavos 

7 

o
papelão, 

Condicionador de 200m1, para 
cabelos normais, indicado 
para uso diário, embalado em 
frasco plástico e 
acondicionado em caixas de 

contendo em sua 
composição aminoácidos e 
oligoelementos, estruturas 

c-. 
iônicas. 

ALYNE UNID 48 R$ 5,92 
cinco reais e 

noventa edois 
centavos 

R$ 284,16 

duzentos e 
oitenta e 

quatro reais 
e dezesseis 
centavos 

Creme dental tripla ação no 
sabor menta 90g embalado 
em bisnaga de cor branca 
acomodado em caixas de 
papelão contendo em sua 
composição carbonato de 
cálcio, água, sorbitol, sílica, 
tauril sulfato de sódio, sabor, 
fosfato trissódico, sacarina 
sódica, formaldeldo, corante 
verde 

EVEN UNID 480 R$ 1,50 
um real e 
cinqüenta 
centavos 

setecentos 
e vinte reais 

R$ 720,00 

Desodorante aerosol 175 ml 
antitranspirante 

SUAVE UNID 48 

- 

R$ 6,40 
seis reais e 
quarenta 
centavos 

R$ 307,20 

trezentos e 
sete reais e 

vinte 
centavos 

1) 
Esmalte para unhas (mãos e 
pés), em embalagem com 8 ml, 
cores variadas 

- 

LUDURAN 
A 

UNID 48 R$ 2,08 
doisreaise 

oito centavos 
R$ 99,84 

noventa e 
nove reais e 

oitenta e 
quatro 

centavos 

Removedor de esmaltes com 
glicerina, em embalagem com 
lOOmI 

FRANCY 
ROSE 

UNID 48 R$ 2,35 
dois reais e 

trintaecinco 
centavos 

RS 112,80 

cento e 
doze reais e 

oitenta 
centavos 

1 

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

ALYNE FRASCO 140 

-- 

R$ 14,46 

quat 
. 
orze 
 

reais e
R$ 

quarenta e 
seis centavos 

2.024,40( 

dois mil e 
vinte e 

quatro reais 
e quarenta 
centavos 

utJ 
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ALYNE  UNID  48 

Shampoo de 200m I, para 
cabelos normais indicado para 
uso diário, embalado em 
frasco plástico e 

13 
	

acondicionado em caixa de 
papelão, contendo em sua 
composição aminoácidos e 
oligoelementos, estruturas 

R$ 	5,15  
cinco reais e 

quinze 
centavos 

duzentos e 
quarenta e 

R$ 	247,20 sete reais e 
vinte 

centavos 

40.510,92># Valor Total da Proposta: 

lor do Lote 07: R$ 40.510,92 (Quarenta mil, quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos) 

TE 08— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

1h 
Especificação Marca Unidade Qtde. 

Preço 
Unitário 

Preço 
Unitário 
(Extenso) 

Preço 
Total 

Preço Total 
(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 	

-- 

nputraliiaçte de ndnres 

FIT PCT 36 R$ 	5,22 
cinco reais e 
vinte e dois 
centavos 

R$ 	187,92 

cento e  
oitenta e  

sete reais e  
noventa e  

dois  
centavos 

Aparelho de barbear com 2 
unidades cada fita com resinas 
termoplástica,elastámero, 
alumínio, aço inoxidável 
revestido com platina, 

MC PAR 36 R$ 	3,58 
três reais e 
cinqüentae 

oito centavos 
R$ 	128,88 

cento e 
vinte e oito 

reais  
oitenta e 

oito 
centavos 

Base para unhas (mãos e pés) 
emembalagemcom8ml. 

LUDURAN 
UNID 12 R$ 	2,08 

dois reais e 
oito centavos 

R$ 	24,96 

vinte e 
quatro reais 
e noventa e 

seis 
centavos 
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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 palia. Validade: 24 meses, 
volume: 200 ml, nas dimensão do 
produto (largura x altura x 
profundidade): 33 x 179 x 68 mm na 

vitamina e. álcool estearfileo, 
benzoato de alquila c12-15. bis 
etilexiloxlfenol metoxilenil triazina, 
butilcarbamato de iodopropinila, 
butileno glicol, carbõmero, potássio 

de cenla, crospolimero de 
acrilatos/acritato de alquila c10'30, 
dimeticona. dióxido de titânio, edta 
dissódico, fenoxietanol. fragrância, 
isoestearato de Isopropila. 
metoxicinamato de etilexila, 
palmitato de cetila, salicilato de 
etllexlla. tetraidroxipropil 
edlenodlamlna, triberrenina, 
tncontanil pvp. 

'fosfato 

ALG SUN 

- 

Unid 

Bloqueador solar fpsSO 200m1. Loção  

sua composição: água, acetato de quarenta 
480 R$ 16,76 

dezesseis 
reais e setenta 

e seis 
centavos 

R$ 8 04480 

Oito mil e 
e 

quatro reais 
e oitenta 
centavos 

Colônia infantil unisex de 
100m1 na fragrância cheirinho 
de bebê ou lavanda sendo 
refrescante e suave, 
dermatologicaniente testada. 

- 

MURIEL 

— 

UNID 36 R$ 7,22 
sete reais e 
vinte e dois 
centavos 

EIS 259,92 

duzentos e 
cinqüenta e 
nove reais e 
noventa e 

dois 
centavos 

Condicionador de uso adulto, 
composição ceramidas.Frasco 
contendo no mínimo 2 litros, 

ALYNE FRASCO 35 EIS 15,21 
quinze reais e 

vinte eum 
centavos 

R$ 532,35 

quinhentos 
e trinta e 

dois reais e 
trinta e 
cinco 

centavos 

Condicionador de 200ml, 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. 	 - 	- 

ALYNE 

e,  

UNID 12 EIS 5,92 
cinco reais e 

noventa edois 
centavos 

R$ 7104 

setenta e 
umreaise 

quatro 
centavos 
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um real e 
cinqüenta 
centavos 

cento e 
oitenta reais 

76,80 UNID 12 

setenta e 
seis reais e 

oitenta 
centavos  

seis reais e 
quarenta 
centavos 

SUAVE R$ 	6,40 
Desodorante aerosol 175 ml 
antitranspirante 

12 UNID 

12 UNID 

dois reais e 
R$ 	2,35 trinta e cinco 

centavos 
12 UNID 

Valor Total da Proposta: 

Esmalte para unhas (mãos e 
pés), em embalagem com 8 ml, 
cores variadas 

Removedor de esmaltes com 
1 

	

	glicerina, em embalagem com 
lOOmI 

Shampoo de uso adulto, 
2 	composição ceramidas. Frasco 

contendo no mínimo 2 litros. 

Shampoo de ZOOmi, 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 

LU DU RAN 
A 

FRANCV 
ROSE 

A LV N E 

ALYN E 

FRASCO 

R$ 	2,08 

R$ 14,46 

R$ 	5,15 

dois reais e 
oito centavos 

quatorze 
reais e 

quarenta e 
seis centavos 

cinco reais e 
quinze 

centavos 

24,96 

28,20 

R$ 	506,10 

61,80 

35 

quinhentos 
e seiS reais e 

dez 
centavos 

sessenta e 
um reais e 

oitenta 
centavos 

vinte e 
quatro reais 
e noventa e 

seis 
centavos 

vinte e oito 
reais e vinte 

centavos 

E 3 
Creme dental tripla ação no 
sabor menta 90g embalado 
em bisnaga de cor branca 
acomodado em caixas de 
papelão contendo em sua 
composição carbonato de 
cálcio, água, sorbitol, sílica, 
lauril sulfato de sódio, sabor, 
fosfato trissódico, sacarina 
sôdica, formaldeído, corante 
verde  

EVEN UNID 120 R$ 	1,50 

Va 	r do Lote 08: R$ 10.127,73 (Dez mil, cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos) 

LO E 09— AMPLA CONCORRÊNCIA 

Iten Especificação Marca Unidade Qtde. 
Preço 

Unitário 

Preço 
Unitário 
(Extenso]  

Total Total 
Preço Total 
(Extenso) 

Copo descartável para água, 
cor leitosa, capacidade 150 ml, 
reforçado, de primeira 
qualidade, embalado em saco 
plástico com 100 unidades. 

FC PCT 930 R$ 	2,46 
dois reais e 
quarenta e 

seis centavos 
R$ 	2.287,80 

dois mil, 
duzentos e 
oitenta e 

sete reais e 
oitenta 

centavos 
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2 

Copo descartável para água, 
cor leitosa, capacidade 200m1, 
reforçado, de primeira 
qualidade, embalado em saco 
plástico com 100 unidades. 

PC 

- 

PCT 9151 R$ 	2,90 
dois reais e 

noventa 
centavos 

R$ 	26.537,90 
quinhentos 
e trinta e 

sete reais e 
noventa 
centavos 
nove mil, 

duzentos e 
quarenta e 
três reais e 

vinte e 
quatro 

centavos 

3 

Copo descartável para café, 
cor leitosa, capacidade SOm1 
reforçado, de primeira 
qualidade, embalado em saco 
plástico com 100 unidades. 

PC PCT 6698 11$ 	1,38 
um real e 

trinta e oito 
centavos 

R$ 	9.243,24 

Guardanapo de papel 
contendo 50 unid de 14 x 14 
cm, embalagem em pacotes 
plásticos. 

SOLIS P0' 2699 R$ 	0,76 
setenta e seis 
centavos de 

real 
R$ 	2.051.24 

dois mil e 
cinqüenta e 
um reais e 

vinte e 
quatro 

centavos 

Guardanapo de papel 
contendo 50 unid de 23 x 22 
cm, embalagem em pacotes 
plásticos. 

- 

SKALA 3244 R$ 	0,72 
setenta e dois 
centavos de 

real 
R$ 	2.335,68 

dois mil, 
trezentos e 

trinta e 
cinco reais e 

sessenta e 
oito 

centavos 

PCT 

Guardanapo de papel 
contendo 50 unid de 33,5 x 
32,5cm, embalagem em 
pacotes plásticos. 

FACEPA 

dois reais e 
cinqüenta e 

três centavos 

sete mil, 
cento e 

noventa e 
cinco reais e 
trinta e dois 

centavos 

R$ 	7.195,32 PCT 2844 R$ 	2,53 

' Pano de chão de saco alvejado 
especial 40 x 70cm. 	- 

- 

LIMPOTEX (iND 4085 

- 

R$ 	1,80 
um real e 
oitenta 

centavos  
RS 	7.353,00 

sete mil. 
 

trezentos e 
cinqüenta e 
três reais 

Pano de prato 100% algodão 
75 x 48 em de 73gr pacote 
plástico contendo 30 
unidades. 

TECELAGE 
M UNIÃO 

PCI' 112 R$ 	68.73 

sessenta e 
oito reais e 

setenta e três 
centavos 

R$ 	7.697,76 

seiscentos e 
 

sete mil. 

noventa e 
sete reais e 
setenta e 

seis 
centavos 

Pano de prato (formato 
retângulo medindo 45x 70cm) 

LIMPOTEX UND 272 11$ 	2,65 

dois reais e 
sessenta 

cinco 
centavos 

 720,80 

setecentos 
e vinte reais 

e oitenta 
centavos 
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O 
Pano flanela 38x58 cm na cor 
amarela embalado em saco 
plastico. 

TECE LAC E 
M UNIÃO 

IJND 1028 R$ 	1,91 
um real e 

noventa e um 
centavos 

R$ 	1.963,48 
e sessenta e 
três reais e 
quarenta e 

oito 
centavos 

U 

Pano multi-uso com cores 
diferenciadas, evitando a 
contaminação por limpeza 
cruzada que sejam 
considerados descartáveis, 
podem ser lavados 
normalmente com detergentes 
com ação antibactéria 
garantindo a reutilização. 

leve com maior 
descartabilidade, absorção e 
já venha cortado nas seguintes 
dimensões: panos de 33 em x 
60 cm embalados em caixa de 
papelão com 100 unidades: 

*Limpeza 

VABENE 

-- 

CX 52 R$ 	74,72 

setenta e 
quatro reais e 
setenta e dois 

centavos 

R$ 	3.885,44 

três mil, 
oitocentos e 

oitenta e 
cinco reais e 
quarenta e 

quatro 
centavos 

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

WIDA ROLO 248 R$ 	2,69 
dois reais e 
sessenta e 

nove centavos 
R$ 	667,12 

seiscentos e 
sessenta e 
sete reais e 

doze 
centavos 

Papel alumínio c/ lOOmts BOREDA 

trinta e um 
reais e cinco 

centavos 

dois mil, 
quatrocento 
s e oitenta e 
quatro reais 

IJNID 80 R$ 	31.05 R$ 	2.484,00 

lSPapei alumínio, material 
alumínio, comprimento 7so 
m x largura 30 cm 

WIDA ROLO 160 R$ 	2,69 
dois reais e 
sessenta  

nove centavos 
R$ 	430,40 

quatrocento 
setrinta 
reais e 

quarenta 
centavos 

seiscentos e 
sessenta 

reais 
15 

Papel filmedepvc28xaøcm 
embalado em sacos plastico 

GUARIJFIL 
M 

ROLO 240 R$ 	2,75 

dois reais e 
setenta  

cinco 
centavos 

R$ 	660,00 

16 

Papel higiênico de cor branca, 
perfumado, picotado, folha 
simples, medindo 30 x lOm 
cada rolo, embalados cm 
fardos de sacos plásticos 
contendo 16 pacotes com 04 
rolos em saç.çs plásticos de 30 
metros. 

FLORAL FARDO 1922 R$ 	4527 , 

quarenta e 
cinco reais e 
vinte e sete 
centavos 

R$ 	87.008,94 

oitenta e 
sete mil e 

oito reais e 
noventa e 

quatro 
centavos 

(Q3/ 
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PCT 

PCT 

2400 

1169 

R$ 	6,83 

R$ 	4,00 

Valor Total da Proposta: 

seis reais e 
oitenta e três 

centavos 

quatro reais 

R$ 16.392,00 

R$ 4.676,00 

esseis 
mil, 

trezentos e 
noventa e 
dois reais 
quatro mil, 

seiscentos e 
setenta e 

is reais 
183.590,14/ 

Pape) toalha interfolhas top 
duas dobras, cor totalmente 
branca, grande absorção de 
agua e otima resistencia. 

/ 

Papel toalha para cozinha com 
alta absorção, pacote com 2 
rolos de 60 folhas 22 x 20. ( - 

LIZ 

OBSOLUT 
o 

17 

lor do Lote 09: R$ 183.590,12 (Cento e oitenta e três mil, quinhentos e noventa reais e doze centavos) 

1 
	—COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

tem Especificação Marca Unidade Qide. 
Preço 

Unitário 

Preço 
Unitário 
(Extenso]  

Preço 
Total 

Preço Total 
(Extenso) 

o 
Copo descartável para água, 
cor leitosa, capacidade 150 ml, 
reforçado, de primeira 
qualidade, embalado em saco 
plástico com 100 unidades. 

FC PCT 232 R$ 	2,46 
dois reais e 
quarenta e 

seis centavos 
R$ 	570.72 

quinhentos 
e setenta 

reais e 
setenta e 

dois 
centavos - 

L-. - 

2 

Copo descartável para água, 
cor leitosa, capacidade 200m1, 
reforçado, de primeira 
qualidade, embalado em saco 
plástico com 100 unidades. 

FC PCT 2287 R$ 	2.90 
dois reais e 
noventa 
centavos 

R$ 	6.632,30 

seis mil, 
seiscentos e 
trinta e dois 

 
reais e 
trinta 

ç ntavos 

3 

Copo descartável para café, 
cor leitosa, capacidade SOmI 
reforçado, de primeira 
qualidade, embalado em saco 
plástico com 100 unidades. 

FC PCT 1674 R$ 	1,38 
um real e 

trinta e oito 
centavos 

R$ 	2.310,12 

dois mil, 
trezentos e 
dez reais e 

doze 
centavos 

Guardanapo de papel 
contendo 50 unid de 14 x 14 
cm, embalagem em pacotes 
plásticos. 

SOLIS PCT 674 

- 

R$ 	0,76 
setenta e seis 
centavos de 

real 
R$ 	512,24 

quinhentos  
e doze reais 

e vinte e 
quatro 

centavos 

Guardanapo de papel 
contendo 50 unid de 23 x 22 
cm, embalagem em pacotes 
plásticos. - 

SKALA PCT 811 R$ 	072 
setenta e dois 
centavos 

real
, R$ 	583,92 

quinhentos 
e oitenta e 
três reais e 
noventa e 

dois 
centavos 
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) 

Guardanapo de papel 
contendo 50 unid de 33,5 x 
32,5cm, embalagem em 
pacotes plásticos. 

FACEPA PCi' 711 
liiiiii,  

R$ 	2,53 
dois reais e 
cinqüenta  

três centavos 
R$ 	1.798,83 

10~ tos ee 

oitoreaise 
oitenta e 

três 
centavoç 

Pano de chão de saco alvejado 
especial 40 x 70em. 

LIMPOTEX UND 1021 R$ 	1,80 
um real e 
oitenta 

centavos 
R$ 	1.837,80 

um mil, 
oitocentos e 
trinta e sete 

reais e 
oitenta 

rentavos 

um mil, 
novecentos 

e vinte e 
quatro reais 
e quarenta e 

quatro 
centavos 

• 75 

1 

Pano de prato 100% algodão 
x 48 em de 73gr pacote 

plástico contendo 30 
unidades. 

TECELAGE 
M UNIÃO 

PCi' 28 R$ 	68,73 

sessenta e 
oito reais e 

setenta e três 
centavos 

R$ 	1.924,44 

Pano de prato (formato 
retângulo medindo 45x 70cm) 

LIMPOTEX UND R$ 	2,65 

dois reais e 
sessenta e 

cinco 
centavos 

R$ 	180,20 

cento e 
oitenta reais 

e vinte 
centavos 

68 

W 

Pano flanela 38x58 cm na cor 
amarela embalado em saco 
plastico. 

TECE LAG E 
M UNIÃO 

UND 256 R$ 	1,91 
um real e 

noventa e um 
centavos 

R$ 	488,96 

quatrocento 
se oitenta e 
oito reais e 
noventa e 

seis 
centavos 

• 

U 

Pano multi-uso com cores 
diferenciadas, evitando a 
contaminação por limpeza 
cruzada que sejam 
considerados descartáveis, 
podem ser lavados 
normalmente com detergentes 
com ação antibactéria 
garantindo a reutilização. 
Limpeza leve com maior 
descartabilidade, absorção e 
já venha cortado nas seguintes 
dimensões: panos de 33 em x 
60cm embalados em caixa d. 
papelão com 100 unidades. 

VABENE 

7- 

CX 13 R$ 	7472 

setenta e 
quatro reais e 
setenta e dois 

centavos 

R$ 	971,36 um 

novecentos 
e setenta e 

reais e 
e seis 

centavos 
trinta 
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12 
Papel alumínio 30 x 7,5cm 
embalado em sacos plástico 

WIDA ROLO 

- 

62 R$ 	2,69 
dois reais e 
sessenta e 

nove centavos 

nto e 
essenta e 

seis reais e 
setenta e 

oito 
centavos 

R$ 	166,78 

13 Papel alumínio c/lOOmts BOREDA 
- 

IJNID 20 R$ 	31,05 
trinta e um 

reais ecinco 
centavos 

R$ 	621,00 
seiscentos e 
vinte eum 

reais 

.4 
Papei alumínio, material 
alumínio, comprimento 7,50 
ni x largura 30 cm 

WIDA ROLO 40 R$ 	2,69 
dois reais e 
sessenta  

nove centavos 
RS 	107,60 

cento e sete
e  reais

sessenta 
centavos 

Papel filme de pvc 28 x 30 cm 
embalado em sacos plastico 

GUARIJFIL 
M 

ROLO 

- 	- 

60 R$ 	2,75 

dois reais e 
setenta e 

cinco 
centavos 

R$ 	165.00 
cento e 

sessenta e 
cinco reais 

40 

6 

Papel higiênico de cor branca, 
perfumado, picotado, rolha 
simples, medindo 30 x lOin 
cada roto, embalados cm 
fardos de sacos plásticos 
contendo 16 pacotes com 04 
rolos em saç.çs plásticos de 30 
metros. 	 - 

- 

FLORAL 

- 

FARDO 480 R$ 	45 ,27 

quarenta e 
cinco reais e 
vinte e sete 
centavos 

R$ 	21729 60 ., 

vinte e um 
mil, 

setecentos e 
vinte e nove  

reais e 
sessenta 
centavos 

- 

7 

Papel toalha interfolhas top 
duas dobras, cor totalmente 
branca, grande absorção de 
agua e otima resistencia. 
Pacote com 1000 folhas. 	— 

LIZ 
- 

- 

PCT 600 R$ 	6,83 
seis reais e 

oitenta e três 
centavos 

R$ 	4.098,00 
quatro mil e 
noventa e 
oito reais 

8 
Papel toalha para cozinha com 
alta absorção, pacote com 2 
rolos de 60 folhas 22 x 20. 

OBSOLUT 
PCT 292 R$ 	4,00 quatro reais R$ 	1.168,00 

um mil, 
cento e 

oito reais 

00 
Vior 

LCTE 

do Lote 10: R$ 45.866,87 (Quarenta 

11—AMPLA CONCORRÊNCIA 

Valor Total da Proposta: RS 	 45.866,, 

e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) 

It m Especificação Marca Unidade Qtde. 
Preço 

Unitário 

Preço 
Unitário 
(Extenso) 

Preço 
Total 

Preço Total 
(Extenso) 

02kg c/100 
FORPAK 

Saco bobina C/ capacidade p/ reais 
PCT 

- 

460 R$ 	17,53 

dezessete 
e 

cinqüenta e 
três centavos 

R$ 	8.063,80 

oitenta 
 

oito mil e 
sessenta e 
três reais e 

centavos 

Saco para gelo 3kg. MUCAMBO UNID 9200 R$ 	1,70 
um real e 
setenta 

centavos 
R$ 	15.640,00 

- 

quinze mil, 
seiscentos e 

\ quarenta 
reais 
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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 / 

RAVA 

-- 

PCT 

- 

- 

2576 as 	27,81 
vinte e sete 

reais e oitenta 

e um centavos 

R$ 	71.638,56 

seiscentos e 
 

trinta e oito 
 

reais e 

cinqüenta e 

seis 

centavos 

Saco para lixo capacidade 100 

litros, na cor preta, dentro das 

normas e especificações da 

Anvisa. Pacotes com 100 

unidades 

RAVA PCT 

1. 

335 

- 

aS 	17,25 

dezessete 

reais e vinte e 
. 
cinco 

centavos 

R$ 	5.778,75 

cinco mil, 

setecentos e 

setenta e 

oito reais e 

setenta e 

cinco 
rentav& 

Ø
litros, 

Saco paralixo capacidade 60 

na cor preta, dentro das 

normas e especificações da 

Anvisa. Pacotes com 100 

unidades 

RAVA PCT 381 R$ 	9,80 

nove reais e 

oitenta 

centavos 

R$ 	3.733,80 

três mil, 

setecentos e 

trinta e três 
 

reais e 

oitenta 

centavos 

o 

Saco para lixo capacidade 40 

litros, na cor preta, dentro das 

normas e especificações da 

Anvisa. Pacotes com 100 

unidades 

RAVA 

- 

- 

310 R$ 	6,70 

seis reais e 

setenta 

centavos 

R$ 	2.077,00 

dois mil e 

setenta e 

sete reais 
PCT 

Saco para lixo capacidade 20 

litros, na cor preta, dentro das 

normas e especificações da 

Anvisa. Pacotes com 100 

unidades 

RAVA PCT 350 R$ 	5,11 
cinco reais e 

onze centavos 
R$ 	1.788,50 

um mil, 

setecentos e 

oitenta e 

oito reais e 

cinqüenta 

centavos 

- 

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 

RAVA PCT 

/ 

1380 R$ 	43,80 

quarenta e 

três reais e 

oitenta 

centavos 

R$ 	60.444,00 

sessenta 

mil, 

quatrocento 

se quarenta 

e quatro 

reais 

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 	 - 

RAVA 

- 

- 	-- 

PCT 1380 

- 

R$ 	10,49 

dez reais e 

quarenta e 

nove centavos 

R$ 	14.476,20 

quatorze 

mil, 

quatrocento 

s e setenta e 

seis reais e 

vinte 

centavos 
trinta e seis 

mil, 

trezentos e 

oitenta e 

dois reais e 

cinqüenta 

centavos 

1) 

Saco para lixo hospitalar de 

capacidade 40 litros, para 

material infectado na cor 

branco leitoso, dentro das 

normas e especificações da 

Anvisa. Pacotes com 	(/ 
unidades 

RAVA PCT 

'- 

2475 R$ 	14,70 

quatorze 

reais e setenta 

centavos 

r 

as 	36.382,50 
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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 

RAVA PCT 1380 R$ 	14,70 
quatorze 

reais e setenta 
centavos 

te mil, 
duzentose 
oitenta e  
seis reais 

R$ 	20.286,00 

2 

Saco plástico para armazenar 
alimentos capacidade para 
Skg de polietileno de alta 
densidade a 80% e polietileno 
de baixa densidade linear a 
20% atóxico 

PLASTEC 

- 

KG 138 R$ 17,53 

dezessete 
reais e 

cinqüenta e 
três centavos 

R$ 	2.419,14 

dois mil,  
quatrocento  

se 
dezenove 

reais e  
quatorze 
centavos 

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

- 

PLASTEC KG 13 

 
138 

.---- 

R$ 17,53 

dezessete 
reais  

cinqüenta e 
três centavos 

RS 	2.419.14 

dois mil, 
quatrocento 

se 
dezenove 

reais e  
quatorze  
centavos 

114 

Saco plástico preto, reforçado 
para lixo, com capacidade de 
4O litros, acomodado em 
embalagem com 100 
unidades. 

RAVA PCI' 2374 R$ 	6,70 
seis reais e 

setenta 
centavos 

R$ 	15.905,80 

quinze mil, 
novecentos 
e cinco reais 

e oitenta 
centavos 

16 

Saco plástico preto, reforçado, 
para lixo, com capacidade de 
100 litros, acomodado em 
embalagem com 100 unidadjs 

COPLAL PCT 2412 R$ 34,50 

trinta e 
atrorealse 

cinqüenta 
centavos 

R$ 	83.214,00 

oitenta e 
três mil. 

duzentos  
quatorze 

reais 

13 

Saco plástico preto, reforçado, 
para lixo, com capacidade de 
20 litros, acomodado em 
embalagem com 100 unidades 

RAVA 

- 

PCT 2355 
-- 

R$ 5,11 
cinco reais e 

onze centavos 
R$ 	12.034,05 

doze mil e 
trinta e 

quatro reais 
e cinco 

centavos 

Saco plástico preto, reforçado, 
para lixo, com capacidade de 
60 litros acomodado em 
embalagem com 100 
unidades. 	 ----- 

RAVA PCT 2366 Ri 	9,80 
nove reais e 

oitenta 
centavos 

Ri 	23.186,80 

- 

vinte e três 
mil, cento e 

oitenta e 
seis reais e 

oitenta 
centavos 

11 
Saco plástico transparente, 
com capacidade de armazenar 
1/2 kg. 

PLASTEC QUILO 19 R$ 	16,56 

dezesseis 
reais  

cinqüenta e 
seis centavos 

R$ 	
3Z  

trezentos e 
quatorze 
reais e 

sessenta e 
quatro 

centvçs 

ck,  k 
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KG 
Saco Plástico Transparente, 

9 
	

Para Documentos, Tam: 50 X 
80 Cm. 

PLASTEC  1 R$ 16,56 

Valor Total da Proposta: 

dezesseis 
reais e 

cinqüenta e 
seis centavos 

esseis 
reais e 

16,56 cinqüenta e 
seis 

-. vo .  
379.819,24_ 

v or do Lote 11: R$ 379.819,24 (Trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) 

1.. 	E 12— COTA DE APROXIMADAMENTE 80/c  PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Im Especificação Marca Unidade Qtde. 
Preço 

Unitário 

Preço 
Unitário 
(Extenso) 

Preço 
Total 

Preço Total 
(Extenso) 

• 

Saco bobina C/ capacidade P1 FORPAI( 
02kgc/100 

PCT 
-- 

70 , R$ 	17,53 

dezessete 
reais e 

cinqüentae 
três centavos 

701,20 

setecentos 
e um reais e 

vinte 
centavos 

Saco para gelo 3kg. MUCAMBO UNID 800 R$ 	1,70 
um real e 
setenta R$ 	1.360,00 

um mil, 
 

essenta 
 

t rezentos e 
 

sessenta 
reais 

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 

RAVA PCT 

,. 
. 	- 

224 

:./ 

R$ 	27,81 
vinte e sete 

reaiseoitenta 
e um centavos 

seis mil, 
duzentos e 

vinte e nove 
reais  

quarenta e 
quatro 

rentavos 

R$ 	6.229,44 

Saco para lixo capacidade 100 
litros, na cor preta, dentro das 
normas e especificações da 
Anvisa. Pacotes com 100 
unidades 

RAVA 29 R$ 	17,25 

dezessete 
reais e vinte e . 

cinco 
centavos 

quinhentos 
reais e vinte 

e cinco 
centavos 

PCT R$ 	500,25 

5 

Saco para lixo capacidade 60 
litros, na cor preta, dentro das 
normas e especificações da 
Anvisa. Pacotes com 100 
unidades 

RAVA PCT 33 R$ 	9,80 
nove reais e 

oitenta 
centavos 

R$ 	323,40 

trezentos e 
vinte e três 

reais e 
quarenta 
centavos 

C 

Saco para lixo capacidade 40 
litros, na cor preta, dentro das 
normas e especificações da 
Anvisa. Pacotes com 100 
unidades 

RAVA PC? 27 R$ 	6,70 
seis reais e 

setenta 
centavos 

R$ 	180,90 

cento e 
oitenta reais 

e noventa 
centavos 

7 

Saco para lixo capacidade 20 
litros, na cor preta, dentro das 
normas e especificações da 
Anvisa. Pacotes com 100 	- 
unidades 

RAVA 
(. 

PCT 30 R$ 	5,11 153,30 
cinco reais e 

onze centavos 

. 	.cinqüenta 
cento e 

e 
três reais e 

trinta 
centavos 
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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 

RAVA PCT 120 R$ 	43,80 

quarenta e 
três reais e 

oitenta 
centavos 

• cinco 

R$ 	5.256,00 

mil, 
duzentos e 
cinqüenta e 

seis 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 

RAVA PCT 120 R$ 	10,49 
dez reais e 
quarenta e 

nove centavos 
R$ 	1.258,80 

um mil, 
duzentos e 
cinqüenta e 
oito reais e 

oitenta 
centavos 

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 

RAVA PCT 215 R$ 	14,70 
quatorze 

reais e setenta 
centavos 

R$ 	3.160,50 

três mil, 
cento e 

sessenta 
reais e 

cinqüenta 
centavos 

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 

RAVA PCT 120 Ri 	14,70 
quatorze 

reais e setenta 
centavos 

um mil, 
setecentos e 
sessenta e 

quatro reais 

Ri 	1.764,00 

2 

Saco plástico para armazenar 
alimentos capacidade para 
5kg de polietileno de alta 
densidade a 80% e potietileno 
de baixa densidade linear a 
20% atóxico 

PLASTEC KG 12 Ri 	17,53 

dezessete 
reais e 

cinqüenta e 
três centavos 

duzentos e 
dez reais e 
trinta e seis 

centavos 

Ri 	210,36 

. 
3 

Saco plástico para armazenar 
alimentos capacidade para 
Zkgdepolietilenodealta 
densidade a 80% e polietileno 
de baixa densidade linear a 
20% atóxico 

PLASTEC KG 12 Ri 	17,53 

dezessete 
reais  

cinqüenta e 
três centavos 

Ri 	210,36 

duzentos e 
dez reais e 
trinta e seis 

centavos 

4 

Saco plástico preto, reforçado 
para lixo, com capacidade de 
40 litros, acomodado em 
embalagem com 100 
unidades. 

RAVA PCT 206 Ri 	6,70 
seis reais e 

setenta 
centavos 

R$ 	1.38020 

um mil, 

trezentos e 
oitenta reais 

e vinte 
centavos   

Saco plástico preto, reforçado, 
para lixo, com capacidade de 
100 litros, acomodado em 
embalagem com 100 unidades 

COPLAL PCT 210 Ri 	34,50 

trinta e 
quatro reais e 

cinqüenta 
centavosçj4D 

Ri 	7.245,00 

sete mil, 
duzentos  
quarenta e 
cinco reais 
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prese 	nte Legal 

RG no  90001017689 SSP-CE 

CPF n°370.898.703-91 

DPJJD3? 

1 

Saco plástico preto, reforçado, 
para lixo, com capacidade de 
20 litros, acomodado em 
embalagem com 100 unidades 

RAVA PCT liS 	5,11 
cinco reais e 

onze centavos 

mil e 
renta e 

ete reais e 
cinqüenta e 

cinco 

7 

Saco plástico preto, reforçado, 
para lixo, com capacidade de 
60 litros acomodado em 
embalagem com 100 
unidades. 

RAVA c'r 206 R$ 	9,80 
nove reais e 

oitenta 
centavos 

liS 	2.018,80 

dois mil e 
dezoito 
reais e 
oitenta 

centavos 

8 
Saco Plástico Transparente, 
Para Documentos, Tam: 50 X 
80 Cm. 

PLASTEC KG R$ 	16.56 

dezesseis 
reais e 

cinqüenta e 
seis centavos 

liS 	16.56 

dezesseis 
reais e 

cinqüenta e 
seis 

Valor Total da Proposta: liS 	 33.016, 2 

V or do Lote 12: liS 33.016,62 (Trinta e três mil, dezesseis reaise sessenta e dois centavos) 

V lor Global da Proposta: R$ 1.381.675,40 (Um milhão, trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais 

e uarenta centavos) 

Pr-azo de Entrega: 05 (Cinco) dias Conforme o Edital 

V4 idade da Proposta: 60 (Sessenta )Dias 

O icitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos, 

tr balhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
custos e demais despesa que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem do lucro. 

O kcitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas 

n' Termo de Referência deste Edital. 

(,aia, 09 de junho de 2017. 
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180DETDG 
DETERGENTE DESENGORDURANTE 

COZINHA 
INDUSTRIAL,  

CONSIDERAÇõES GERAIS 

ISODET DG foi desenvolvido especialmente para limpeza pesada de 
coifas, fornos, fogões e chapas, com sujidades impregnadas por 
gorduras e oleosidade oriundas da atividade de uma cozinha industrial. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

COMPOSIÇÃO: 
Alcalinizante, tensoativo aniônico, solvente orgânico, corante e água. 

PRINCÍPIO ATIVO: 
Ácido Dodecil Benzeno Sulfõnico. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 
Aspecto . ... . .. .. .. .. .. .. 	Liquido 
Cor  . 	 Amarelo 
Odor 	 Característico 
pH (solução a 1.0%) 	 10,00 - 11,00 

MODO DE USO: 
Sujidades Crônicas: Aplicar o produto puro diretamente na superflcie, deixar agir por 5 minutos. 
esfregar com esponja áspera, em seguida enxaguar com água. 
Sujidades Leves: Aplicar o produto na diluição de até 1 parte do produto para 3 partes iguais de 
água Deixar agir, esfregar com esponja áspera e em seguida enxaguar com água. 

PRECAUÇÕES DE USO: 
CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Não 
inalar Não manusear o produto com as mãos, usar luvas e avental plástico. Usar óculos de proteção e 
máscara, caso deseje aplicar o produto com spray. Conservar o produto na sua embalagem original, 
adequadamente fechada em local arejado. Não reutilizar a embalagem para outros fins. 

EM CASO DE ACIDENTE: 
Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a 
irritação persistir consultar um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de 
ingestão ou aspiração acidental, não provocar võmito, Consultar um médico imediatamente, levando o 
rótulo do produto. CEATOX/ IJF Fone: (05) 3255-5050. 

REGISTROS OFICIAIS: 
Produto notificado na ANVISNMS. 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: 
Quiniica Ana Paula Moreira Bezerra - CRQ 4200427 - 10' região 

L.  ISUQLITCH 

ÍSOOUÍMICÃ INDUSTRIAL LTDA 
Rua 4, Quadra 01 . Lotes 1/16 Vila Carlouber . Cauca'a -CE 

INDUSTRIA BRASILEIRA - Fábrica: (85) 3342.3434 19112.7849 
E-mail: vendasisoquimica.com.br  1 Site: ww.isoquimica.con1 ar 

ci 



SE 	01.0 
	

IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS 

Isoquimlca Industrial L 
Rua 04 Quadra 01 Lotes 01 a 16— Lotea 

Carlouber 
Caucaia. Cearã - CEP 61600-630 

Fone 85 3342 3434 Fax 65 334234 4 
e-mail vendasisoquimca com. Ix 

site www scquirnica.com  Ix 

usoQulmico 
onCAt tvsauJç&5 

Nome do Produto ISOD€TDO 

Número FISPO 
	

FQPO2O 
Página 
	

115 

Emcssâo 
	

MAIO DE 2.009 

NOME DO PRODUTO 

ISODEI DG 

NOME DO FABRICANTE 
:sQQUIMICA INDUSTRIAL LiDA 

ENDEREÇO 
RUA 04 QUADRA 01 LOTES 01 A 16 
LOTEAMENTO VILA CARLOUBE - CAUCAIA 
CE - CEP: 61.600-630 

TELEFONE DA EMPRESA 
TeI:(85)3342-3434 Fax (85)3342-3434 
e-mail: vendas@isoquimica.com.br  
site: www.isoquimica.com.br  

TELEFONE DE EMERGÊNCIA 
BOMBEIROS 193 

SEÇAO 2.0 	COMPOSIÇ -0 E INFORMA OES SOBRE OS INGREDIENTES 
TIPO DE PRODUTO 
DESENGORDURANTE ALCALINO 

NATUREZA QUÍMICA 
TENSOATIVO ANIÔNICO E ALCALINICANTE 

INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO 
NOME QUÍMICO OU GENERICO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO 
CONCENTRAÇÃO OU FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O 
PERIGO 

NOME QUÍMICO 

ÁCIDO 000ECIL BENZENO SULFÕNICO 
HIORÕXIDO DE SÓDIO 

	

i  % EM PESO 	LIMITE DE TOLERÂNCIA NÚMERO CAS COBAIAS 

	

15.0-23.0% 	 NO- 
1,0 - 30% 

SD
.0 - 30% 	 N'O 	 ' 11-73-2 

SEÇAO 3.0 	 IDENTIFICAC  -  ODE PERIGOS 
PERIGOS MAIS IMPORTANTES 
ALCALINIZANTES 

EFEITOS DO PRODUTO 
O CONTATO PODE CAUSAR IRRITAÇÕES A PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS 

PERIGOS ESPECÍFICOS 
'SOLVENTE ORGÂNICO, PODENDO CAUSAR IRRITAÇÕES À PELE, AOS OLHOS E VIAS RESPIRATÓRIAS, UTILIZE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO MANUSEIO. 

SEÇÃO 4.0 	 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
INALAÇÃO 
	

REMOVER A VtTIMA PARA LOCAL VENTILADO 
CONTATO COM A PELE 

	
LAVAR COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. RETIRAR ROUPAS CONTAMINADAS. 

CONTATO COM OS OLHOS LAVAR COM ÁGUA CORRENTE POR 15 MINUTOS. 
NÃO PROVOCAR VÔMITO - ENCAMINHAR A VITIMA AO AUXILIO MÉDICO - 

INGESTÃO 
	

EMERGENCIAS ENTRAR EM CONTATO COM O CENTRO DE INFORMAÇÕES 
TOXICOLOGICAS FONE: 0800 148110 

k 
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SEÇÃO 5.0 
MEIOS DE EXTIN O APROPRIADOS 
PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL. 

MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS 
PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL 

MEDIDAS DE COMBATE A INCENDO 

PRECAUÇOES PESSOAIS 
EVITAR CONTATO COM A PELE E OLHOS. 

REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO 
PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL. 

CONTROLE DE POEIRA 
NÃO APLICÁVEL POR SE TRATAR DE Ul' PRODUTO LIQJIDC 

PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A PELE, MUCOSA E OLHOS 
UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE 
ISOLAR A ÁREA.ESTANCAR VAZAMENTOS. EXECUTAR TÉCNICAS DE CONTENÇÃO. EVITAR QUE O PRODUTO 
PENETRE EM CURSOS DE RIOS. 

MÉTODOS PARA A LIMPEZA 
O PRODUTO DEVE SER NEUTRALIZADO LAVANDO COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA OU ABSORVIDO COM 
MATERIAL ABSORVENTE 

DISPOSIÇÃO 
DE ACORDO COM AS NORMAS LOCAIS 

MANUSEIO 
MEDIDAS TÉCNICAS 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO 
PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL 

PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO 
AO MANUSEAR O PRODUTO UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 

ORIENTAÇÔES PARA MANUSEIO SEGURO 
TRABALHAR COM O PRODUTO EM AMBIENTE AREJADO E VENTILADO. 
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SEÇAO 7.0 cont. 	 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
ARMAZENAMENTO 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
ADEQUADAS 
MANTER A EMBALAGEM FIRMEMENTE FECHADA, ESTOCAR EM LOCAL SECO, AREJADO E PROVIDO DE SISTEMA 
DE CONTENÇÃO. 

A EVITAR 
NENHUMA, SE ARMAZENADO DE ACORDO COM O ESPECIFICADO. 

PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS 
NENHUM, SE APLICADO DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DE USO. 

MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS 
EMBALAGEM PLÁSTICA 

RECOMENDADA 
EMBALAGEM ORIGINÁRIA DA FABRICA 

INADEQUADA 
NÃO UTILIZE OUTRAS EMBALAGENS QUE NÃO SEJA A ORIGINAL 

 

SEÇÃO 8.0 

 

CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇ O INDIVIDUAL APROPRIADO 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

PROTEÇÃO DAS MÃOS 

PROTEÇÃO DOS OLHOS 

PROTEÇÃO DA PELE E DO 
CORPO 

MEDIDAS DE HIGIENE 

NÃO t NECESSÁRIO EM AMBIENTE VENTILADO. 

LUVAS DE PROTEÇÃO DE PVC 

ÕCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO 

BOTA DE BORRACHA E AVENTAL IMPERMEÁVEL 

NÃO CONSUMIR AUMENTOS DURANTE O MANUSEIO DO PRODUTO, 

LAVAR AS MÃOS APÓS O MANUSEIO DO PRODUTO 

SEÇÃO 9.0 	 PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS 
ESTADO F 
COR 
ODOR 
PH (1%) 

SICO 	QUIDO 
INCOLOR A LEVE AMARELADO 
CARACTERÍSTICO 
11,00 ± 0,50 

TEMPERATURAS ESPECÍFICAS OU FAIXAS DE TEMPERATURAS NAS QUAIS OCORREM MUDANÇAS DE 
ESTADO FÍSICO 

PONTO DE EBULIÇÃO 
ACIMA DE 900C 

SOLUBILIDADE EM ÁGUA 
TOTALMENTE SOLÚVEL 

PONTO DE FULGOR 	 VISCOSIDADE 
NÃO DETERMINADO 	 NÃO DETERMINADO 

TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO 
NÃO DETERMINADO 

LIMITES DE EXPLOSIVIDADE 
SUPERIOR/ INFERIOR 
NÃO SE TRATA DE UM PRODUTO EXPLOSIVO 

PESO ESPECÍFICO 
NAO DETERMINADO 

TEOR DE ATIVOS 
45 -  55% 

PONTO DE TURVAÇÃO 
NÃO APLICAVÉL 
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ESTABIUDADE E REATIVIDADE SEÇO1O.O 

SENSIBILIZAÇÃO 

TOXIDADE AGUDA 

EFEITOS LOCAIS 

NÃO ESPECIFICADO 

NÃO ESPECIFICADO 

PRODUTO QUÍMICO, PODENDO PROVOCAR 
IRRITAÇÕES À PELE, AOS OLHOS E VIAS 
RESPIR.ATÓRIAS, LFflUZE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 

INFORMAÇ à  ES ECOLOGICAS SEÇAO 12.0 

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 

ESTABILIDADE 
ESTÁVEL 

REAÇÕES PERIGOSAS 
NÃO ESPECIFICADO. 

MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS 
NENHUMA SE APLICADO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE USO. 

PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO 
NÃO ESPECIFICADO 

SEÇAO 11.0 	 INFORMA  •  ES TOXICOL • lOAS 
INFORMAÇOES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇAO 

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO 
IMPACTO AMBIENTAL 
SOLVENTE ORGÂNICO E TENSOATIVOS ANIONICOS BIODEGRADÁVEIS. 

SEÇAO 13.0 	CONSIDERA 'ES SOBRE TRATAMENTO E DISPOS 0 
METODO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO 
DISPOSIÇÃO DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E LOCAIS 
PRODUTO 
ENCAMINHAR PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ADEQUADA OU INCINERAÇÃO 

RESTO DE PRODUTO 
ENCAMINHAR PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ADEQUADA OU INCINERAÇÃO 

EMBALAGENS USADAS 
ENCAMINHADAS PARA INCINERAÇÃO E NÃO DEVEM SER REUTILZADAS, ENCAMINHAR APENAS PARA 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS E AUTORIZADAS NA REUTILIZAÇÃO 

SE AO 14.0 	 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
REGULAMENTAÇOES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
TERRESTRES 
OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A 
LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS VIGENTES. PRODUTO QUÍMICO CORROSIVO 

- 

NÚMERO DA ONU 
CLASSE DE RISCO 
NÚMERO DE RISCO 

e- 
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SEÇ O 15.0 
	

REGULAMENTAÇ • ES 
INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇA CONFORME ESCRITAS NO RÓTULO 
LVITE O CONTATO COM OS OLHOS, PELE E ROUPAS DURANTE O MANUSEIO. UTILIZE LUVAS DE PVC E 
PROTEJA OS OLHOS DURANTE A APLICAÇÃO. NÃO INGERIR. EVITE A INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, CONTATO 
COM OS OLHOS E A PELE. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS OU PELE LAVE IMEDIATAMENTE COM ÁGUA 
EM ABUNDÂNCIA. EM CASO DE INGESTÃO, NÃO PROVOQUE VÔMITO, CONSULTE IMEDIATAMENTE O CENTRO 
DE INTOXICAÇÕES, (19) 3788-7555, OU SERVIÇO DE SAUDE MAIS PRÓXIMO, SFMPRE QUE POSSÍVEL ILEVE O 
RÓTULO OU EMBALAGEM DO PRODUTO. NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VA/ N, DISPENSE-A. 

SEÇAO 16.0 

 

OUTRAS INFORMA 'ES 

  

REFER NCIAS BZBLIOG FICAS 
LIVRO: 	DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 

EDIÇÃO: 	QUINTA EDIÇÃO 
AUTOR: 	N. IRVING SAX 

SITE DE CONSULTA DE CAS: www.chemftnder.com  

NORMATIZAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA-
www.anvIsa.gov.br  

CONSULTE O RÓTULO QUANTO AS INSTRUÇÕES DE USO 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISNMS - A F. N° 3.01732-0 
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DESCRIÇAO 

AGE DESINFETANTE CONCENTRADO LAVANDNFLORJAJJFRESH é um produto a base de quaternário de amônio. 
com  elevado poder bactericida, limpeza e desodorização. 

USO 

AGE DESINFETANTE CONCENTRADO LAVANDA/FLOR.ALJFRESH é um produto indicado para desinfecção e limpeza, 
sobre superfícies, em aparelhos sanitários, ralos e fossas, deixando um agradável perfume. 

• Eficiente contra Sfaphylococcvs aweus e Salmonellacholeraesuis; 

• Excelente poder de limpeza; 

- 	Alta concentração de ativos; 

- 	Agradável aroma; 

• Ação conjunta de limpeza, desodorização e desinfecção; 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

a   
- 	Para desinfecção, usar o produto puro. Deixarem contato por 10 minutos. 
- 	Para a limpeza geral, usar o produto na proporção de 1:40 (uma parte do produto para 40 partes de água). 

PRECAUÇÕES 

- 	CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

- 	Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Usar luvas para sua aplicação. 
- 	Perigo! Causa danos se ingerido. 

- 	Não utilizar para desinfecção de alimentos. Mantenha o produto em sua embalagem original. 
NÃO REAPROVEITAR A EMBALAGEM VAZIA. 

Não ingerir. 

- 	Não misturar com outros produtos. 
- 	Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente, 
• Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito e procure socorro médico levando a embalagem ou rótulo do produto. 
• Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. 
- 	Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. 
- 	Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los. 
- 	Usar os equipamentos de proteção adequados, tais como: luvas, óculos de proteção, avental etc. 
- 	Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. 

 

a 

 

j ESTOCAGEM 

Manter o produto na embalagem original, conservando-a bem fechada. Guardar ao abrigo da luz e do calor excessivo, e em 

tJ 
T(CNOQuIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 04.439.22810001-331 RUA Or. RAIMUNDO GUIMARÃES S/N COITE 1 rusÉBto  1 CEARÁ 

CEP 61.760— 000 1 FONE: (85) 3260.6850 1 FAX: (85) 3260.6861 
www.tquimica.com.br  

lugar fresco. 
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EMBALAGEM 

Bonibonas plásticas lacradas contendo 51(9. 

COMPOSIÇAO 

Cloreto de alquildimetilbenzil amónio, nonil fenol etoxilado, fragrância, corante e veiculo. 

PRINCIPIO ATIVO 

CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO. 

DADOS FISICO.QUIMICOS DO PRODUTO 
	

ii 

Estado Físico: Liquido 
Odor: Lavanda/FloraVFresli 
Cor: Azutivio4etaNerde 
PH 100%: 5.5- 8,5 
Teor de ativo:i.i% - 1,4% 
Índice de refração:4,0 -6.0 
Densidade: 1,1 WmL  27°C 
Viscosidade:Aprox. 1 ,S6cP FUNGILAS ALPHA 1 HASTE 1.11100 RPM, 27°C 
Solubilidade: Solúvel em água 

12 mesesda data de fabricação. 

REGlSTRO.ANVlSA/MS 

Produto saneante registrado na ANVISA. 

As informações e sugestões aqui contidas quanto ao uso de nossos produtos se baseiam em bons e reais resultados de 
experiências anteriores e são meramente orientadoras e dadas de boa fé, e devem ser consideradas corno orientação geral. 

A Tecnoquimica se desobriga de qualquer responsabilidade por perdas e danos sofridos em decorrência da utilização 
deste produto inadequadamente. 

Caso haja necessidade de esclareamentos ou informações adicionais, consulte nosso Departamento Técnico. 

Revisão Data Alteração 
01 1811012007 Implantação do controle de alterações e novo cabeçalho 
02 17/02/2010 Revisão de acordo com disposto na ANVISA 
03 18/08/2014 Revisão de atualização anual 
04 27101/2015 Revisão anual 
05 06103/2016 Revisão anual 

TFCNOQUÍMJCA INOOSTRIA E COMÉRCIO LTOA - CNPI: 04.439.228/0001-33 1 RUA Or. RAIMUNDO GUIMARÁES S/N COITÉ 1 EUSÉSIO 1 CEARÁ 
CEP 61.760— 000  1  FONE:  (85) 3260.6850  1  FAX: (85) 3260.6861 

w.tquimica.com.b! 


