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6ÉER0S AI.IMENTICIOS / MATERIAL DE EXPEDI EJTE / LIMPEZA/ Mt V1 / ECL' W,FNtN 

E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÕRI:' 

PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA 

a,. 

O. 

A, 

PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

PREGÃO PRESENCIAL N2  2017.05.29.1 - SRP 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

CNPJ: 13.298.511/0001-83 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.555.453-1 

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO josÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, 284- CAJAZEIRAS - CEP: 60.864-520 - FORTALEZA - CE 

E-MAIL: abastece.distribuidora@hotmail.com  

DADOS BANCÁRIOS: Ag: 1369-2 C/C: 49.000-8 - Banco do Brasil 

o 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO, 

LIMPEZA E DES CARTÁVEIS DESTINADOS À COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 

DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

COTAS EXCLUISIVAS A ME E EPP) CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

LOTE 13- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ÍTEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 

Bácia em plástico material virgem 

resistente com alça de 10 litros na cor 

azul ou transparente. 

UND SANTANA 226 R$ 	9,75 R$ 	2.203,50 

2 

Bacia em plástico material virgem 

resistente com alça de 25 litros na cor 

azul ou transparente. 

UND PARAMUNT 80 R$ 	31,25 R$ 	2.500,00 

3 

Bácia em plástico material virgem 

resistente com alça de 30 litros na cor 

azul ou transparente. 

UND JAGUAR 80 R$ 	28,75 R$ 	2.300,00 

Bacia em Plástico material virgem 

resistente com alça de 60 litros media. 
UND IBAP 80 R$ 	21,88 R$ 	1.750,40 

5 

Bacia em plástico material virgem 

resistente, com alça, de 20 litros, na cor 

azul ou transparente. 

UND LUMAR 80 R$ 	7,71 R$ 	616,80 

6 

Balde em plástico material virgem 

resistente, de 8 litros, na cor azul ou 

transparente. 

UND [PC 6 R$ 	3,50 R$ 	21,00 

7 

Balde em plástico material virgem 

resistente, de 10 litros, na cor azul ou 

transparente. 

UND PC 310 R$ 	3,50 R$ 	1.085,00 
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8 

Balde em plástico material virgem 

resistente, de 20 litros, na cor azul ou 

transparente. 

UNO IPC 160 R$ 	6,25 

N.pt ,( 
R$ 	1.000,00 

9 

Carro de manuteção e limpeza 

funcional em plástico e ou microfibras 

com prensa, bandeja para utensílios de 

limpeza, balde de 5 litros, com saco em 

lona, com suporte para vassoura, rodo, 

mop pó e mop úmido com para choque 

de borracha e rodas silenciosa com 

armário de trancas com duas portas. 

UNO BETANNIN 10 RS 	903,98 R$ 	9.039,80 

10 
Cesto com tampa para lixo de 12 litros 

em plástico resistente. 
UNO GIPLAS 280 R$ 	7,50 R$ 	2.100,00 

111 
Cesto com tampa para lixo de 100 litros 

em plástico resistente. 
UND IBAP 2 R$ 	32,38 R$ 	64,76 

12 
Cesto com tampa para lixo de 20 litros 

em plástico resistente. 
UNO IPC 80 R$ 	8,25 R$ 	660,00 

13 
Cesto telado p1  lixo com 08 litros em 

plástico resistente. 
UNO POLIFORT 88 R$ 	2,88 R$ 	253,44 

14 
Ciscador rabo de cavalo de plástico com 

cabo plastificado. 
UNO AGUIAR 76 R$ 	7,50 R$ 	570,00 

15 

1 

Conjunto de lixeira com 04 depósitos 

para classificação de lixo reciclável, com 

capacidade de 50 litros cada deposito 

nas cores da reciclagem com os 

repectivos adesivos identificando cada 

uma, 

Com suporte para fixação, parafusos, 

porcas, etc. Material em polietileno de 

rotomoldagem de alta densidade, com 

proteção uv, com tampa basculante, 

COM SANTANA 74 R$ 	500,00 R$ 	37.000,00 

16 Dispensador para copos 200m1 inox UNO GLOBO 48 R$ 	23,75 R$ 	1.140,00 

17 
Dispensador de papel toalha intefolhas, 

em polipropileno de alta durabilidade. 
UNO PREMISSE 80 R$ 	32,50 R$ 	2.600,00 

18 

Dispenser parede para álcool gele 

sabonete líquido manuseio prático e 

fácil de ser instalado, seu acionamento 

é através de tecla, produzido em 

plástico de resistência; reservatório 

interno, visor central transparente; 

aprovado pela Anvisa. 

UND PREMISSE 80 R$ 	19,38 R$ 	1.550,40 
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19 
Espanador de cisal com cabo de 

madeira tamanho aproximado 30cm 
UNO NIRRA 216 R$ 1,64 R$ 

20 

Lixeira retangular de uso hospitalar, 

com capacidade para 1001 Injetada em 

polipropileno de alta densidade, possui 

pedal para acionamento da tampa, 

evitando a retro-contaminação, alça 

para 

sustentação do saco de lixo, evitando 

que o mesmo se desloque durante o 

acionamento da tampa. 

UNO 
LAR 

PLÁSTICOS 
80 R$ 250,00 R$ 20.000,00 

21 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 100 litros na cor branca, embalada 

em caixa de papelão. 

UNO 
LAR 

PLÁSTICOS 
40 R$ 250,00 R$ 10.000,00 ' 

22 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 60 litros na cor branca, embalada 

em caixa de papelão. 

UNO PL.ASÚLTIL 56 R$ 8125 R$ 4.550,00 

23 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 20 litros na cor branca, embalada 

em caixa de papelão. 

UNO JAGUAR 120 R$ 3250 R$ 3.900,00 

24 
Lixeira simples em plástico resistente de 

10 litros na cor branca 
UNO DIPLAST 24 R$ 13,63 R$ 327,12 

25 
Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 12 litros na cor branca 
UI0 MJLPLASTIC 361 R$ 17,50 R$ 6.317,50 

26 

Lixeira retangular de uso hospitalar, 

com capacidade para 25 litros, injetada 

em polipropileno de alta densidade, 

possui pedal para acionamento da 

tampa. evitando a retro-contaminação, 

alça para sustentação do saco de lixo, 

evitando que o mesmo se desloque 

durante o acionamento da tampa 

UNO PLASÚLTIL 160 R$ 66,25 R$ 10.600,00 

27 UNO 

Lixeira retangular de uso hospitalar, 

com capacidade para 50 litros. Injetada 

em polipropileno de alta densidade, 

possui pedal para acionamento da 

tampa, evitando a retro-contaminação, 

alça para sustentação do saco de lixo. 

evitando que o mesmo se desloque 

durante o acionamento da tampa. 

PLASÚLTIL 80 R$ 81,25 R$ 6.500,00 

28 

Mop pó acrílico de tamanho de 60cm 

decomposição (tecido; 100% algodão; 

fio: 85% de acrílico) com cabo. 

UNO BETANNIN 120 R$ 87,00 R$ 10.440,00 
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29 

Mop úmido sintético ponta dobrada 

340g com composição (30% de algodão 

120% de viscose / 50% poliéster com 

cabo completo) 

UNO BETANNIN 120 R$ 	69,80 R$ 	8.376,00 

30 

Pá com caixa coletora em poliestileno e 

cabo anatômico em alumínio com 

altura ergonométrica, contendo trava 

de fixação do cabo na pá para 

transporte e despejo dos detritos, 

sendo leve e resistente. 

UNO BETANNIN 154 R$ 	39,38 R$ 	6.064,52 

31 Pá para lixo, plástico de cabo longo UNO DIFRANCIS 177 R$ 	3,06 R$ 	541,62 

32 

Rodo em plástico resistente com 30 cm 

com cabo em madeira plastificado, 

borrachas porosas duplas, com maior 

poder de absorção da água acumulada, 

ponteira de plástico para 

rosqueamento do cabo, que garante 

maior resistência e durabilidade. 

Tamanho ideal para ser utilizado tanto 

em pequenas como em grandes 

superfícies. 

UNO DIFRANCIS 590 R$ 	4,29 R$ 	2.531,10 

33 

Rodo em plástico resistente com 50 cm 

com cabo em madeira plastificado, 

borrachas porosas duplas, com maior 

poder de absorção da água acumulada, 

ponteira de plástico para 

rosqueamento do cabo, que garante 

maior resistência e durabilidade. 

Tamanho ideal para ser utilizado tanto 

em pequenas como em grandes 

superfícies. 

UNO DIFRANCIS 629 R$ 	7.01 R$ 	4.409,29 

34 

Rodo mainual em plástico resistente 

com lâmina de eva, anatômico, prático 

e resistente para pias e vidros para a 

retirada eficaz de água acumulada nas 

dimensões de 24x 1. 

UNO DIFRANCIS 166 R$ 	2,11 R$ 	350,26 

35 

Rolo de plástico auto adesivo para 

encapar e plastificar livros cadernos e 

documentos (papel contact) 

transparente, medindo 45cm x 25 m. 

ROLO PLASTIFIL 80 R$ 	34,88 R$ 	2.790,40 

36 
Vassoura de nylon com material 

sintético, pigmento e metal. 
UND DIFRANCIS 	695 R$ 	3,18 R$ 	2.210,10 

--- 
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37 

38 

39 

40 

41 

fl  

Vassoura de piaçava com capa plástica, 

cabo plastificado com rosca. 

Vassoura gari furo central 31 furos 

Vassoura ideal para piso liso contendo 

em sua composição pigmento, matéria 

sintética e metal com cabo de plástico 

Vassoura limpa teto com cerdas em 

nylon com cabo em alumínio de 2m 

para limpeza de tetos e pás de 

v'ntilad.r. 

Vassoura ancinho metálica 150 cm 

Vassoura de pelo 40cm 

Vassoura de palha de carnaúba 

<ti bfiSTfcZf> GÉ\ERO$ALIMENTICIOSJ MATERIAL DE EXPEDIENTE / LIMPEZA/MOVEIS ,' EøUIPAii u. 

E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO 

UND DIFRANCIS 325 4,38 1.423,50 

UNO DIFRANCIS 201 5,00 1.005,00 

UNO DIFRANCIS 800 4.53 3.624,00 

UND DIFRANCIS 80 R$ 	9,45 756,00 

UNO SCHNEIDER 4 12,50 50,00 

UND DIFRANCIS 599 6,46 R$ 	3869,54 

UNO ARTESANAL 509 0,88 R$ 	447,92 

UNO DIFRANCIS 173 2,64 R$ 	456,72 

TOTAL LOTE 13 R$ 	178.349,93 
CENTO E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E 

QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS 

CENTAVOS 

44 

 

Vassoura para bidé cabo plástico com 

su .orte azul 30cm. 

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

ÍTEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 

Bácia em plástico material virgem 

resistente com alça de 10 litros na cor 

azul ou transparente. 

UND SANTANA 56 R$ 	9,75 R$ 	546,00 

2 

Bacia em plástico material virgem 

resistente com alça de 25 litros na cor 

azul ou transparente. 

UNO PARAMUNT 20 R$ 	31,25 R$ 	625,00 

3 

Bácla em plástico material virgem 

resistente com alça de 30 litros na cor 

azul ou transparente. 

UNO JAGUAR 20 R$ 	28,75 R$ 	575,00 

Bacia em Plástico material virgem 

resistente com alça de 60 litros média. 
UND IBAP 20 R$ 	21,88 R$ 	437,60 

5 

Bacia em plástico material virgem 

resistente, com alça, de 20 litros, na cor 

azul ou transparente. 

UNO LUMAR 20 R$ 	7,71 R$ 	154,20 

6 

Balde em plástico material virgem 

resistente, de 8 litros, na cor azul ou 

transparente. 

UNO IPC 1 R$ 	3,50 R$ 	3,50 

7 

Balde em plástico material virgem 

resistente, de 10 litros, na cor azul ou 

transparente. 
UNO [PC 77 R$ 	3,50 R$ 	269,50 

R:! RANCISCO JOSE ALBUQUERQUE PEREIRA. 284• CAJAZEIRAS 'FONE: (85) 3273.2070 CEP: 60.864-520- abastece.distribuidora©hotmail.com  
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8 

Balde em plástico material virgem 

resistente, de 20 litros, na cor azul ou 

transparente. 

Carro de manuteção e limpeza 

funcional em plástico e ou microfibras 

com prensa, bandeja para utensílios de 

limpeza, balde de 5 litros, com saco em 

lona, com suporte para vassoura, rodo, 

mop pó e mop úmido com para choque 

de borracha e rodas silenciosa com 

armário de trancas com duas portas. 

Cesto com tampa para lixo de 12 litros 

em plástico resistente. 
Cesto com tampa para lixo de 100 litros 

em plástico resistente. 
Cesto com tampa para lixo de 20 litros 

em plástico resistente. 
Cesto telado p1  lixo com 08 litros em 

plástico resistente. 
Ciscador rabo de cavalo de plástico com 

cabo plastificado. 

Conjunto de lixeira com 04 depósitos 

para classificação de lixo reciclável, com 

capacidade de 50 litros cada deposito 

nas cores da reciclagem com os 

repectivos adesivos Identificando cada 

uma, 

Com suporte para fixação, parafusos, 

porcas, etc. Material em polietileno de 

rotomoldagem de alta densidade, com 

proteção uv, com tampa basculante, 

DIspensador para copos 200m1 inox 

Dispensador de papel toalha intefolhas, 

em polipropileno de alta durabilidade. 

Dispenser parede para álcool gel e 

sabonete liquido manuseio prático e 

fácil de ser Instalado, seu acionamento 

é através de tecla, produzido em 

plástico de resistência; reservatório 

Interno, visor central transparente; 

aprovado pela Anvisa. 
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XIMELW 

UND IPC 40 6,25 

UNO BETANNIN 2 R$ 	903,98 

UNO GI PLAS 70 7,50 

UNO 1 BAR 1 32,38 

UNO [PC 20 R$ 	8,25 

UNO POLIFORT 22 2,88 

UND AGUIAR 19 7,50 

CONJ SANTANA 18 R$ 	500,00 

UND GLOBO 12 R$ 	23,75 

UNO PREMISSE 20 32,50 

UNO PREMISSE 20 19,38 

1.807,96 

525,00 

32,38 

165,00 

63,36 

142,50 

9.000,00 

285,00 

R$ 	650,00 

387,60 
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19 
Espanador de cisal com cabo de madeira 

tamanho aproximado 30cm 
UNO NIRRA 53 R$ 1,64 R$ 

" 

20 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com 

capacidade para 1001 Injetada em 

polipropileno de alta densidade, possui 

pedal para acionamento da tampa, 

evitando a retro-contaminação, alça para 

sustentação do saco de lixo, evitando 

que o mesmo se desloque durante o 

acionamento da tampa. 

UND 
LAR 

PLASTICOS 
20 R$ 250,00 R$ 5.000,00 

21 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 100 litros na cor branca, embalada em 

caixa de papelão. 

UNO 
LAR 

PLASTICOS 
10 R$ 250,00 R$ 2.500,00 

22 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 60 litros na cor branca, embalada em 

caixa de papelão. 

UNO PLASÚLTIL 14 AS 81,25 R$ 1.137,50 

23 

Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 20 litros na cor branca, embalada em 

caixa de papelão. 

UNO JAGUAR 30 32,50 R$ 975,00 

24 
Lixeira simples em plástico resistente de 

10 litros na cor branca 
UNO OIPLAST 6 R$ 13,63 R$ 81,78 

25 
Lixeira em plástico resistente com pedal 

de 12 litros na cor branca 
UNO MILPLASTIC 90 AS 17,50 R$ 1.575,00 

26 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com 

capacidade para 25 litros, injetada em 

polipropileno de alta densidade, possui 

pedal para acionamento da tampa. 

evitando a retro-contaminação, alça para 

sustentação do saco de lixo, evitando 

que o mesmo se desloque durante o 

acionamento da tampa 

UNO PLASÚLTIL 40 R$ 66,25 R$ 2.650,00 

' 
27 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com 

capacidade para 50 litros. Injetada em 

polipropileno de alta densidade, possui 

pedal para acionamento da tampa, 

evitando a retro-contaminação, alça 

para sustentação do saco de lixo. 

evitando que o mesmo se desloque 

durante o acionamento da tampa. 

UND PLASÚLTIL 20 R$ 81,25 AS 1.625,00 

28 

Mop pó acrílico de tamanho de 60cm de 

composição (tecido;100% algodão; fio: 

85% de acrílico) com cabo. 

UNO BETANNIN 30 R$ 87,00 R$ 2.610,00 
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29 
340g com composição (30% de algodão / 
20% de viscose /50% poliéster com cabo 

completo) 

UNO 

Mop úmido sintético ponta dobrada  

BETANNIN 30 R$ 	69,80 Rhit2flÓ%4,OO 

30 

Pá com caixa coletora em poliestileno e 

cabo anatômico em alumínio com altura 

ergonométrica, contendo trava de 

fixação do cabo na pá para transporte e 

despejo dos detritos, sendo leve e 

resistente. 

UNO BETANNIN 38 R$ 	39,38 R$ 	1.496,44 

31 Pá para lixo, plástico de cabo longo UND DIFRANCIS 44 liS 	3,06 R$ 	134,64 

• 
32 

Rodo em plástico resistente com 30 em 

com cabo em madeira plastificado, 

borrachas porosas duplas, com maior 

poder de absorção da água acumulada, 

ponteira de plástico para rosqueamento 

do cabo, que garante maior resistência e 

durabilidade. Tamanho ideal para ser 

utilizado tanto em pequenas como em 

grandes superfícies. 

UNO DIFRANCIS 147 liS 	429 R$ 	630,63 

33 

Rodo em plástico resistente com 50 cm 

com cabo em madeira plastificado, 

borrachas porosas duplas, com maior 

poder de absorção da água acumulada, 

ponteira de plástico para rosqueamento 

do cabo, que garante maior resistência e 

durabilidade. Tamanho ideal para ser 

utilizado tanto em pequenas como em 

grandes superfícies. 

UNO DIFRANCIS 157 liS 	7,01 lis 	1.100,57 

34 

Rodo mainual em plástico resistente com 

lâmina de eva, anatômico, prático e 

resistente para pias e vidros para a 

retirada eficaz de água acumulada nas 

dimensões de 24x 1. 

UNO DIFRANCIS 41 R$ 	2,11 R$ 	86,51 

35 

Rolo de plástico auto adesivo para 

encapar e plastificar livros cadernos e 

documentos (papel contact) 

transparente, medindo 45cm x 25 m. 

ROLO PLASTIFIL 20 R$ 	34,88 R$ 	697,60 

36 
Vassoura de nylon com material 

sintético, pigmento e metal. 
UND DIFRANCIS 173 liS 	3,18 liS 	550,14 

--À 

R: RANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA. 284 - CAJAZEIRAS FONE (85) 3273.2070 CEP: 60.864-520 -  abastece.distribuidora@hotmail com 
CNPJ: 13.298.51110001-83 -INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06555453-1 
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Vassoura de piaçava com capa plástica, 

cabo plastificado com rosca. 
UND DIFRANCIS R$ "37 	 78 81 R$ 	4,38 

38 Vassoura gari furo central 31 furos UND DIFRANCIS 50 AS 	5,00 R$ 	250,00 

39 

Vassoura ideal para piso liso contendo 

em sua composição pigmento, matéria 

sintética e metal com cabo de plástico 

UNO DIFRANCIS 200 AS 	4,53 R$ 	906,00 

40 

Vassoura limpa teto com cerdas em 

nylon com cabo em alumínio de 2m para 

limpeza de tetos e pás de ventiladores 

UND DIFRANCIS 20 R$ 	9,45 R$ 	189,00 

41 Vassoura ancinho metálica 150 cm UNO SCHNEIDER 1 AS 	12,50 R$ 12,50 

42 Vassoura de pelo 40cm UND DIFRANCIS 149 R$ 	6,46 R$ 	962,54 

1 43 Vassoura de palha de carnaúba UNO ARTESANAL 127 AS 	0,88 R$ 	111,76 

44 
Vassoura para bidé cabo plástico com 

suporte azul 30cm. 
UNO DIFRANCIS 43 R$ 	2,64 R$ 	113,52 

TOTAL LOTE 14 R$ 	43.851,43 
QUARENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E 

CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS 

CENTAVOS 

LOTE 15- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ÍTEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 
Avental plástico, confeccionados em 

polietileno de alta densidade leitoso. 
UND SÃO JORGE 404 R$ 	2,50 AS 	1.010,00 

2 
Canudo em plástico, pacote com 100 

unidades 
PCT ULTRA 50 R$ 	1,75 R$ 87,50 

3 

Coador para café em algodão branco 

cabo plástico e boca com no mínimo 

10cm diâmetro. 

UNO ROMA 275 AS 	100 AS 	275,00 

4 
Corda para varal embalada em pacotes 

plásticos com 06 unidades de 10 metros, 
PCT POLICORTE 173 AS 	7,00 R$ 	1.211,00 

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 

UNO SORRISO 500 AS 	2,04 AS 	1.020,00 

R: FRANCISCO JOSÈ ALBUQUERQUE PEREIRA, 284. CAJAZEIRAS . FONE: (85) 3273.2070 . CEP: 60.864•520 .  abaslece.di$tribuidoraãhotrnail.corn  
CNPJ: 13.298.511/0001-83. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06555453-1 
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6 
confeccionada em plástico com cerdas 

em naylon super macias tamanho 

8,5x2,8x4,Ocm 

Escova para unhas das mãos e pés 
 

UNO DIFRANCIS 50 R$ 1,64 R$ 	- 	" 	82,00 

7 Escova sanitária com depósito UNO AGUIAR 553 R$ 4,75 R$ 	2.626,75 

8 
Escovão para lavagem de caixa d'água em 

plástico 
UND DIFRANCIS 126 R$ 1,70 R$ 214,20 

9 

Esponja dupla face de 100 mm 	70 mm 

20 mm espuma de poliuretano e fibra 

têxtil embaladas em sacos plásticos. 

UND 
BAKANINH 

A 
6027 R$ 0,36 R$ 	2.169,72 

10 

Fósforo de cozinha com 40 palitos 

embalados em caixas de papel contendo 

10 unidades em cada maço tendo como 

composição clorato de potássio e 

MAÇO PARANÁ 427 R$ 1,90 R$ 811,30 

11 ' aglutinantes, 
lnsulfilm c/ 40cm rolo c/ 40 mts ROLO LUSAFILM 250 R$ 5,00 R$ 	1.250,00 

12 

Kit de prendedor de roupas com 24 

unidades embalados em saco plástico, 

tendo como característica um maior 

ângulo de abertura, não marcar e não 

deixar as roupas escorregar do varal, 

sendo ideal para todos os tipos de roupa 

na cor preta. 

PCT ARCO IRIS 84 R$ 1,38 R$ 115,92 

13 

Lã de aço com carbono pacote de 60g 

com 8 unidades, com 14 pacotes em cada 

fardos 

FARDO SANYBRIL 516 R$ 13,83 R$ 	7.13628 

14 

Luva - higienização de uso geral 

embaladas em sacos plásticos de látex 

amarelo com forro flocado em algodão, 

palma antiderrapante, com virola. Seu 

comprimento total é de 29cm, Possui 

uma boa 

flexibilidade e resistência à abrasão e 

rasgos forrados no tamanho pequeno. 

PAR VOLK 332 R$ 2,99 R$ 	992,68 

15 

Luva - higienização de uso geral 

embaladas em sacos plásticos de látex 

amarelo com forro focado em algodão, 

palma antiderrapante, com virola. Seu . 	 , 
comprimento total e de 29cm, Possui 

uma boa 

flexibilidade e resistência à abrasão e 

rasgos forrados no tamanho médio. 

PAR VOLK 869 R$ 2,99 R$ 	2.598,31 

- 

R FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, 284- CAJAZEIRAS - FONE: (85) 3273.2070 . CEP: 60.864-520-abastece.distribuidora@hotniail.com  
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16 

Luva - higienizaçao de uso geral 

embaladas em sacos plásticos de látex 

amarelo com forro flocado em algodão, 

palma antiderrapante, com virola. Seu 

comprimento total é de 29cm, Possui 

uma boa 

flexibilidade e resistência à abrasão e 

rasgos forrados no tamanho grande. 

PAR VOLK 742 AS 	2,99 

'--. 

R$ 	2.218,58 

17 

Palha de aço media n91 25g composição: 

aço carbono, com 8 unidade com 14 

pacotes em cada fardo. 

FARDO VIEIRA 343 R$ 	8,23 AS 	2.822,89 

18 Palito para dente caixa com loøunidades. CX THEOTO 550 R$ 	0,30 R$ 165,00 

19 Sisal grosso aproximadamente 800grs ROLO 
SISAL 

GUERRA 
105 AS 	15,00 R$ 	1575,00 

20 

Vela (RetO) Universal Para Filtro De 

Bebedouro 12000 Contendo Um 

Cartucho Com 4 filtrações 1' poliéster, 21 

carvão ativado, 31  dolomila e 41  celulose. 

Deverá retirar sujeiras, gosto, cheiro, 

algas, cloro, incrustaçãoes e ferrugem. 

UND LIPE 226 R$ 	67,94 R$ 	15.354,44 

21 

Vela 7 dias pelo liquido 315g embaladas 

em sacos plásticos e acondicionados em 

caixas de papelão com espessura; 57mm, 

contendo parafina e pavio. 

UND GURGEL 120 AS 	4,65 R$ 	558,00 

22 Touca em tela UND VOLK 800 R$ 	0,13 AS 	104,00 

TOTAL LOTE 15 R$ 	44.398,57 
QUARENTA E QUATRO M L, TREZENTOS E 

NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE 

CENTAVOS 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 266.599,93 

DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS 

ENTREGA: NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

7 
R: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, 284- CAJAZEIRAS - FONE: (85) 3273.2070 CEP: 80.864.520- abastece.distribuidora@hotmail.com  

CNPJ: 13.298.51110001-83 -INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06555453-1 
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e 

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DPeSAÀ.—

INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS, DESLOCAMENTOS DE PEStALI? 

DEMAIS ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPOR DO OBJETO LICITAÇÃO. 

Fortaleza, 21 de junho de 2017. ABASTE$DIST9IBUIDOM DE ALIMENTOS LTDA 

\(ANCISCO AAÚJO 1 A FILHO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 113.809.853-15 

o 
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CNPJ: 13.298.511/0001 -83 - NSCRIÇAO ESTADUAL: 06555453-1 
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LUCDONT .O 
PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA 

PREGÃO PRESENCIAL Nt 2017.05.16.1 —SRP 

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

Razão Social: LUCAS GOULART HOLANDA - ME 

CNPI Nt: 11.435.516/0001-85 

Inscrição Estadual ou Municipal: 06.391.3283 
Endneço: RUA PADRE VALDEVINO Nt 1220,14 A e C - JOAQUIM TÁVORA 

Fone/Fax: (85) 322/-0613 

Banco: BANCO DO BRASIL 

Agência Nt: 3140-2 

Conta Corrente Nt: 66201-1 

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

Município de Honzonte/Ce. (com ampla participação e Cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contida.s no 
Termo de Referência 

'10fl01 
IrEM 

-AMPLA CDNCORRftICIA 

'iUASC. 	MARCA :v.tmn. V.TOI'AL DESCRIÇÃO U#HD. 
DESENGORDURANTE PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO É FORNOS $ LITROS. SOLÚVEL EM 
ACUA. CAPAZ DL REMOVER OS RECUOS ORGANICOS PROVENIENTES DO COZIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍOOS, COM SUBSTANCIA BIODEGRADÁVEIS DEVE POSSUIR REGISTRO 
PERANTE A AIMSA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. FICHA DE SEGURANÇA. 

- 

BOMOONA 

BOMBONA 

48 

516 

ISODET 	- 

'Soar 

RS 25.04 

- 

R$ 65.00 

1.201.92 

R$ 37A40.33 2. 

DESINFETANTE CONCENTRADOS UTROS PARA AEAS CRITICAS A MSE DE QUATERNAR.O 

DE AMÕI%UO. CONCENTRAÇÃO DE 1 PARA 1; - A 1%) 	DEVE POSSUIR coMPosçAo 
QU(MICAQUE EVITEM A OXIDAÇÃO, UVLIZPQOPhINCIPAJ. EM SUPERFfCIES METAL CASOU 

PASSÍVEIS DE CORROSÃO, DEVE ESTÁ REGISTRADO NA AJMV1S& 	APRESENTAR FICHA 
TtCNICA, FICHA DE SEGURANÇA E LAUDO COMPROVANDO AÇÃO BACTERICID& 

DESInfETANTE DE USO GERAL $ LITROS CONCVff MOO COM PODER BACTERIOD& 
UTILIZAÇÃO DE PISOS E PAREDES PARA AS LIMPEZAS CONCORRENTES E TERMINAIS

3.
. 

PERFUMADO. DEVE ESTÁ REGISTRADO NA ANVISA APRESENTAR FICHA TtCNICA, FIOIA DE 
SEGURANÇA E LAUDO COMPROVANDO AÇÃO BACTERICIDA. 

BOM BONA 2440 P5 8,50 R$ 12,240,00 

4. DETERGENTE ÁCIDO, CLAREAMENTO DE PISOS POROSOS E PEDRASS 1. BOMBONA 40 	1500(1 R$ 1600 R5 M0,00 
DETERGENTE CONCENTRADO PARA UMPUA DE PISO 	LITROS. DEVE ESTÁ REGISTRADO 

NAS. 	
ANVISA. APRE SENTAR FICHA TCNICA. FICHA DE SEGURANÇA E LAUDOCOMPROQANDO 

AÇÃO BACTERICIDA. 	C%IPOSIÇÂO 	QUÍMICA: 	TENSOATrVOS ANIÕNICO, 	ADITIVOS 
 

ÉSPEC(FICOS. AGENTES ALCÂUNILANTES, PRESERVÀNTE, CORANTE E ÁGUA. 

BOMBONA 1 

IT 

LIDO P42134 R$ 17.23Z00 

& 
DETERGENTE DE USO GERAL. ONDE SE DESTINA A .FMPEZ,A DE SUPERFICIES LAVÁVEIS LISAS 
OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES. FACHADAS, MATERINSS4N'E  TI 	PLÁSTICO. 
AÇO INOX, FÓRMICAS, ETC.S L 

SOMBOna 

ISOOET 

aS  11.00 P4 968.00 

DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS 5 LITROS. CONCENTRADO COM PODER UMECTANTE 
E DESENGORDURANTE, POSSUINDO AGENTE AÍCALINIZflÍTL SEM AROMA. FACILMENTE

7. 
 

8IOOEGRADÁVEL DEVE POSSUIR NOTIFICAÇÃO PERANTE A ANV:SA. APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA. FICHA DE SEGURANÇA. 

BOMBONA 

ISODET 

1152 
- 
- 

R5 11,00 as iasn,00 

HIPOO.ÓRICO DE SÓDIO 0$50 LITROS CONCENTRADO COM PODER DESINFECÇÃO. COM  
CO..CENTSAÇAO 01 PRINCIPIO ATIVO DE 9%. C(WOOATO PARA DOSADOR. DEVE ESTÁ 
REGISTRADO NA ANVISA. 	APRESENTAR FECHA TÉCNICA. FICHA DE SEGURANÇA E LAUDO 
COMPROVANDO AÇÃO 2AC1€RIOOA 

BOM BONA 

ISODET 

96 
- 

R$ 15&00 RS 15.162.00 

R5 954.00 

- 
1 66400 

9. LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LIMPEZA DE TODOS 35 TIPOS :t ROUPAS 5 E 8ONA 53 	MEU LAR 	P5 180 

LIMPADOR RESTAURADOR PARA PISOS TRATADOS COM CERAS/ACABAMENTO ACRfLICO. 
AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO TRATAMENTO Do PISO. RESTAURADOR PARA QUALQUER 
TIPO DE PISO COM CERA/ACABAMENTO ACRIuCO QUE NECESSITE DE RCSTAURAÇAO 
DEVIDO A RsSCOS E PERDA DO BRILHO. SI. 

BOMBONA 

SOM8ONA 

52 

2&8 

- 	ISOWAX 

MEU LAR 

R5 32,00 

R5 S'r 

SABONETE PARAM MÃOS 5 LITROS. DE CONSLSTtNCJA CREMOSA. ANTISSTICO;CM 
AGENTES EMOLIENTE E HIDRATANTES, POSflLJTANDO A LAVAGEM SUCESSIVAS DAS 

MÂOS. TER COMO AGENTE BACTERICIDA O TI1ICLOSMI. SER ISENTO DE FORMOLE 
SIMILARES. 

4. 320,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 

   

P5 104.499.92 (cento e quatro mil 
e quatrocentos e noveata e nOve 

,cai, e noventa e dois centavos  

      

LUCAS GOULART HOLANDA-ME 
Rua Padre Valdevino, 1220— Lj A e C - Joaquim Távora - Fone. (85) 3227.0613 - lucdonto@hotmail.com  

CNPJ: 11.435.516/0001-85 risc. Est.: 06.391328-3 CEP.: 60.135-040 Fortaleza/CE 



VALOR TOTAL DO LOTE 

P5 2t120,48 (vinte, seis 
mil. c- • ,t. ..ls• 
qtr.nt.e oito tentaiS). 

UNID. 	QUAI4T. j MARCA 	V. UMT. 	V. TOTAL 

1\ 

LUCIDONTO 
LOTE 02- COTA 0€ APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

EM 

*5 42 6.00 *532.00 

DESENGORDURANTE PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO E FORNOS 5 LITROS. SOLÚVEL EM ÁGUA, 
CAPAZ DE REMOVER OS RESOUOS ORGANICOS PROVENIENTES DO COZIMENTO DE GtNEROS 
ALIMENTÍCIOS, COM SUBSTÂNCIA BIOOEGRAOÁVC S. DEVE POSSUIR REGISTRO PERMITE A 
MIV!SA. APRESENtAR ÇICHA TÉCNICA. IC}4A DE SEGURANÇA. 

12 

DESII*ETANTE ONNTRADO SUTROS PARA ÁREAS cR(TICAS A RA? DE Q(JATERÜÀRIO DE 
AMâtilO, CONCENTRAÇÃO DE 1 PARA 100; (A 1%) DEVE POSSUIR COM POSIÇÃOQU (MICA QUE 
EVITEM A OXIDAÇAO, UTILIZAÇÃO PRINCiPAL EM SjPEAFICIÉS METÁLICAS OU PASVEIS DE 
CORPOSAO. DEVE ESTÁ REGISTRADO NA ANVISA. APRESENTAR 1101* ttCNICA FICHA DE 
SEGURANÇA E LAUDO COMPROVANDO AÇÃO BACTEPIODA. 

SOM BONA 144 

DESINFETANTE 0€ USO GERAL 5 UTROS CONCENTRADO COM PODER BACTERICIDA, 
UIEUZAÇÃO 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 BACTERICIDA 

"D 

DETERGENTE ÁCIDO. CIAREAMENTO DE PISOS POROSOS E PIDMS.S 1 	 BOMBONA 10 .AGENTES 

DETERGENTE CONCENTRADO PARA LiMPUA DE P15005 LITROS. DEVE ESTA REGISTRADO NA' 
ANVISA. APRESENTAR FICHATÉCNICA. FICHA DE SEGURANÇA E LAUDO COM PROVANDO AÇÃO 
BACTERIODA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOAT'vOS ANIÔNICO, ADrrTvos ESPECIFICaS, 

ALCALINIZANTES. PRESERVMJTE. CORANTE E ÁGUA. 

BO'.I BONA 200 

DETERGENTE DE USO GERAS, ONDE SE DESTINA A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES tÂXQTs LISAS 
OU POROSAS, TAIS COMO PISOS. PAREDES, FACHACAS, MATERIAIS SINTE'iCOS. PLÁSTICO. 
AÇO INOX. FÓRMICAS, ETC.S L - 	- 

SOMBONA 22 

DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS 5 LITROS. CONCENTRADO COM PODER UMECTANTE E 
D€SENGORDURANIE, POSSUINDO AGENTE ALC,ALINIZMITE, SEM AROMA. FACILMENTE 
BIOOEGRADÁVEL. DEVE POSSUIR NOTIFICAÇÃO PERANTE A ANVISA. APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA. - 

BOM BONA 24 

SPOCLÓIIICO DE sóoio USO LITROS CONCENTRADO COM POOER DESINFECÇÃO, COM 
CONCENTRAÇÃO DE PRINCIPIO ATVO DE 9%. 	COMODATO PARA DOSADOR. DEVE ESTÁ 
R(6;STRADO NA ANVISA. 	APRESENTAR FICHA TCNICA, FICHA DE SEGURANÇA E LAUDO 
COMPROVANDO AÇÃO BACTERICIDA. 
LAVA ROUPAS LIQUIDO. PARA LIMPEZA DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS BOM BONA 13 
LIMPADOR RESTAURADOR PARA PISOS tRATADOS COM CERAS/ ACABAMENTO ACRÍLICO, 

)MENTANDOA VIDA ÚTrL DO TRATAMENTO DO PISO. RESTAURADOR PARA QUALQUER TIPO 
)L PISO COM CERA/ACABAMENTO ACRÍLICC QUE NECESSITE DE RESTAURAÇÃO DEVIDO A 

Ri 5005 E PERDA DO BRILHO. 5 

BOM BON A 13 

SABONETE PARA AS AtLas 5 LITROS, DE CONSI$TNCIA CREMOSA. ANT1SS(PTICO, COM 
AGENTES EMOLIENTE E hIDRATANTES. POSSIBIliTANDO A LAVAGEM SUCLSSJVAS DAS MÃOS. 
TER COMO AGE NTE BACTERICIDA O TRICLIZAN. SER ISENTO DE FORMOL E SIMILARES. 

BOMBONA 	72 

50 WAX 

MEU LAR 

1,10110^ DA PROPOSTA: *5130.620,40 (cinto e trinta mil e seiscentos e vinte reais e quarenta centavos). 

r!àtrCgd. No prazo de OS (cinco) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Cornpra/Fo.necirnento 

Validade da proposta: 60 lsessenta) dias 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estio ínciuídas todas as d!spesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, 

tributos, deslocamento de pessoal e demais ónus perlinentes à fabricação e transporte do objeto licitada 

Fonalna-CF, 09 de junho de 2017. 

Luvas Gadaii Holanda 
Diretor PrclIdcnh, 

RG 2003010135826 	CPF W 049.970 393-58 

LIXAS GOULART HOLANDA-ME 
RUa Padre Valdevino, 1220—LA e C —Joaquim Távora - fone; (85) 3227.0613 - Iucdonto@hotmail.com  

CNPJ: 11.435.516/0001-85 risc. Est.:06.39 1328-3 CEP.: 60.135-040 Fortaleza/CE 

1 

17 

R5 15,00 	*51.080.00 

ISODET 	*5 25.04 *5300.48 

ISODET 	P5 65,00 P5934000 

MEU LAR 

ISOOET 

*58.50 

P5 16,00 

*53.060,00 

P516403 

P5 21,54 ISODET 

I500ET *511.00 *5 242,00 

'soer R$ 11.00 *53168,00 

P5 158,00 ISODET 

MEU LAR R$ 18,00 *5234.00 

11$4.308,00 

*53.792.00 
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PROPOSTA ADEQUADA 

LOTE 09 - AMPLA CONCORRÉNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND. QTDE. MARCA 
VALOR IJNITARIO VA ORTOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Copo descartável para água, cor leitosa 

capacidade 150 m l, reforçado, de primeira 
qualidade, embalado em saco plástico com 100 

unidades 

P C 930 MARATA 2.50 

dois reais e 

cinquenta 

centavos 

2.325,00 

dois mil, 

trezentos e 

vinte e cinco 

reais 

2 

Copo descartável para água, cor leitosa. 

capacidade 200m1, reforçado, de primeira 

qualidade, embalado em saco plástico com 100 

unidades. 

PC 9.151 MARATA 2,60 

dois reais e 

sessenta 

centavos 

23.792,60 

vinte e três mil, 

setecentos e 

noventa e dois 

reais e sessenta 

centavos 

Copo descartável para café, cor leitosa, 

capacidade 50m1 reforçado, de primeira 

qualidade, embalado em saco plástico com 100 

unidades, 

PC 6.698 MARATA 1,30 
um real e trinta 

centavos 
8.707,40 

oito mil, 

setecentos e 

sete reais e 
quarenta 

centavos 

Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14 x 

14cm 	embalagem em pacotes plásticos. 
PCT 2.699 LEVE 0,65 

sessenta e 

cinco centavos 
1.754,35 

um mil, 

setecentos e 

cinquenta e 

quatro reais e 

trinta e cinco 

centavos 

Guardanapo de papel contendo 50 unid de23 x 

22e^ embalagem em pacotes plásticos. 
PC 3.244 LEVE 50 

cinquenta 

centavos 
1.622,00 

um mil, 

seiscentos e 

vinte e dois 

reais 

6 
Guardanapo de papel contend 50 unid de 33,5 

, 32,5cm embalagem em pacotes plásticos. 
PCT 2.844 LEVE 1 ,00 

quarenta e

o 
um real 2.844,00 

dois mil, 

oitocentos e 

quatro reais 

Pano dechão de saco alvejado especial 40 x 
70cm 

uNtO 4.085 POLO 2.00 dois reais 8,170,00 
oito mil, cento 

e setenta reais 

8 
Pano de prato 100% algodão 75 x48 cm de 73gr 

pacote plástico contendo 30 unidades, 
PC 112 POLO 45,00 

Quarenta e 

cinco reais 
5.040,00  

cinco mil e 

quarenta reais 

Pano de prato (formatoretángulo medindo 45x 

ocn 
UNID 272 POLO 1,50 

um real e 

cinquenta 

centavos 

408,00 
quatrocentos e 

oito reais 

10 
Pano flanela 38x58 cm na cor amarela 

embalado em saco plastico. 
UNtO 1.028 PRATIC 2.00 dois reais 2.056,00 

dois mil e 

cinquenta e seis 

reais 
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11 

12 

cinquenta e 

cinco reais 
2.860,00 

dois mil, 

oitocentos e 

sessenta reais 

13 Papel alumínio ei lOGnts 

16 

11 

Papel higiénico de cor branca, perfumada 
picotado, folha simples, medindo 30 x 10m 

cada rola embalados cm fardos de sacos 

plásticos contendo 16 pacotes com 04 rolos em 

saç.çs plásticos de 30 metros.  

Papel toalha interiolhas iop duas dobras, cor 

totalmente branca, grande absorção de agua e 

otima resistencia. Pacote com 1000 folhas. 

1 Papel toalha para cozinha com alta absorção 

pacote com 2 rolos de 60 folhas 22 x20. 

CX 52 PRATIC 55,00 

ROLO 248 ALUMILESP 2,60 

UNID 80 ALUMILESP 32,30 

ROLO 160 ALUMILESP 2,60 

ROLO 240 WYOA 3,00 

FARDO 1.922 LIVI' 27,00 

PCi' 2.400 TREVO 7,50 

pci' 1.169 LEVE 2,90 

Pano multi uso com cores diferenciadas. 

evitando a contaminação 

por limpeza cruzada que sejam considerados 
descartáveis, podem ser lavados normalmente 

com detergentes com ação antlbactdria 

garantindo a reutilização. limpeza leve com 

maior descartabilidade absorção e já venha 

cortado nas seguintes dimensões: panos de 33 

cm x60 em embalados em caixa de papelão 

com 100 unidades. 

Papel alumínio 30 x 7,5cm embalado em sacos 

plástico 

14 

 

Papei alumínio, material alumínio, comprimento 

7,50 m  largura 30 em 

 

15 

 

Papel filme de pvc 28 x 30em embalado em 
sacos • lastico 

 

dois reais e 
sessenta 

centavos 

644,80 

seiscentos e 

quarenta e 

quatro reais e 

oitenta 

centavos 

trinta e dois 

reais e trinta 

centavos 

2.584,00 

dois mil, 

quinhentos e 

oitenta e 

uatro reais 

três reais 

dois reais e 
sessenta 

centavos 

416.00 

720,00 

quatrocentos e 

dezesseis reais 

setecentos e 

vinte reais 

vinte e sete 

reais 
51.894.00 

cinquenta e um 

mil, oitocentos 

e noventa e 

quatro reais 

sete reais e 
cinquenta 

centavos 

18.000,00 dezoito mil reais 

dois reais e 

noventa 

centavos 

3.390,10 

três mil, 

trezentos e 

noventa reais e 

dez centavos 

137.228,25 VALOR TOTAL DO LOTE 09 R$ 

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

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

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND. QTDE. MARCA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

1 

Copo descartável para água, cor leitos4 

capacidade ISOmI, reforçado, de primeira 

qualidade, embalado em saco plástico com 100 
unidades 

PCT 232 MARATA 250 , 

dois reais e 

cinquenta 
centavos  

580,00 
oitenta reais 

quinhentos e 
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2 

Copo descartável para água, cor leitosa 

capacidade 200n1, reforçado, de primeira 

qualidade, embalado em saco plástico com 100 

unidades. 

PCT 2.287 MARATA 2,60 

dois reais e 

sessenta 
centavos 

5.946,20 

cinco mil, 

novecentos e 

quarenta e seis 

reais e vinte 

centavos 

Copo descartável para café, cor leitosa 

capacidade SOrnI reforçado, de primeira 

qualidade, embalado em saco plástico com 100 

unidades. 

PCT 1.674 MARATA 1,30 
um real e trinta 

centavos 
2.176,20  

dois mil, cento 

e setenta e seis 

reais e vinte 

centavos 

Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14* 

14cn embalagem em pacotes plásticos. 
PCT 674 LEVE 0.65 

sessenta e 
cinco centavos 

438,10 

quatrocentos e 

trinta e oito 

reais e dez 

centavos 

22en 

Guardanapo de papei contendo 50 unid de 23 x 

embalagem em pacotes plásticos. 
pct 811 LEVE 50 

cinquenta 

centavos 
50 

quatrocentos e 

cinco reais e 
cinquenta 

centavos 

6 
Guardanapo de papel contendo 50 unid de 33,5 

32,5ct 	embalagem em pacotes plásticos. 
PCT 711 LEVE 1,00 um real 711,00 

setecentos e 

onze reais 

Pano dechão de saco alvejado especial 40 x 

70cm 
UNID 1.021 POLO 2.00 dois reais 2.042,00 

dois mil e 

quarenta e dois 

reais 

8 
Pano de prato 100%algodão75 *48 cm de 73gr 

pacote plástico contendo 30 unidades, 

PCT 
28 POLO 45,00 

qua e 

cinco reais 
1.260,00 

um mil, 

duzentos e 

sessenta reais 

Pano de prato (formato retângulo 
 

medindo 45x 
UNIO 68 

real e
gulo 

POLO 1,50 cinquenta 

centavos 
102,00 

cento e dois 

reais 

10 
Pano flanela 38x58 cm na cor amarela 

embalado em saco plastico. 
UNIO 256 PRATIC 2,00 dois reais 512.00 

quinhentos e 

doze reais 

11 

Pano multkjso com cores diferenciadas 

evitando a contaminação 

por limpeza cruzada que sejam considerados 

descartáveis, podem ser lavados normalmente 

com detergentes com ação antibactdria 

garantindo a reutilização. Limpeza leve com 

maior descartabilidade, absorção e já venha 
cortado nas seguintes dimensões panos de 33 

cm *60 em embalados em caixa de papelão 

com 100 unidades. 

CX 13 PRATIC 55,00 
cinquenta e 

cinco reais 
71500 

setecentos e 
quinze reais 

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

plástico 
ROLO 62 ALUMILESP 2.60 

dois reais e 

sessenta 

centavos 

161,20 

cento e 

sessenta e um 

reais e vinte 

centavos 

13 Papel alumínio c/ lOOnts UNIO 20 ALUMILESP 32,30 

trinta e dois 

reais e trinta 
centavos 

646,00 

seiscentos e 

quarenta e seis 
reais 

14 
Papei alumínio, material alumínio, comprimento 
7,50 m 	largura 30 cm 

ROLO 40 ALUMILESP 2,60 

dois reais e 

sessenta 

centavos .. 

1,8000 

.  rito e quatro 

. 

cento e oitenta 

reais 
15 

Papel filme de pvc 28* 30cm embalado em 

sacos plastico 
ROLO 60 WYBA 3,00 três reais 
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Papel higiénico de cor branca, perfumado, 

picotado, folha simples, medindo 30 x 10m 

cada rola embalados cm fardos de sacos 

plásticos contendo 16 pacotes com 04 rolos em 

saç.çs plásticos de30 metros. 

FARDO 480 11W 27,00 
vinte e sete 

reais 
12960,00 

doze mil, 

novecentos e 

sessenta reais 

17 

Papel toalha interfolhas lop duas dobras, cor 

totalmente branca, grande absorção de agua e 

otima resistencia. Pacote com 1000 folhas, 

PCT 600 TREVO 7,50 

sete reais e 

cinquenta 

centavos 

4.500,00 

quatro mil, 

quinhentos 

reais 

18 
Papei toalha para cozinha com alta absorção, 

pacote com 2 rolos de 60 folhas 22 x20. 
PCi' 292 LEVE 2,90 

dois reais e 

noventa 

centavos 

845,80 

oitocentos e 

quarenta e seis 
reais e oitenta 

centavos 

VALOR TOTAL DO LOTE 10 R$ 	 34.286,00 

trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais 

LOTE 16- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNO. QTDE. MARCA 
VALOR UNITARIO VALORTOTAL 

ALGARIS EXTENSO ALGARIS EXTENSO 

Aguador para jardim giratório com haste para 

fixação e3jatos. 
UNIO 2 TRAPP 20,00 vinte reais 40,00 quarenta reais 

2 Aspirador para piscina com escova de nylon UNIO 3 CMB AQUA 84,00 
oitenta e 

quatro reais 
252.00 

duzentos e 

cinquenta e 

dois reais 

3 Escada de cinco andares em aluminio. UNID 1 BOTAFOGO 158,00 

cento e 

cinquenta e 

oito reais 

158,00 

cento e 

cinquenta e 

oito reais 

Mangueira para jardim cristal traçada com 

esguicho 30 mts 
UNID 6 VONOER 65,00 

sessenta e 
cinco reais 

390,00 
trezentos e 

noventa reais 

Mangueira para Jardim r 	2J2 rolo com 

ioometros 
UNIO 8 

cento e
eforçada 

VONDER 145,00 quarenta e 

cinco reais 
1.160,00 

um mil, cento e 

sessenta reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 16 RS 	 2.000.00 

dois mil reais 

VALOR TOTAL EXPRESSI  R$ 	173.514,25 

cento e setenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos 

as5  
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Aparelho de barbear com 2 
unidades cada fita com resinas 
ternioplástica, elastâmero, 
alumínio, aço inoxidável 
revestido com platina. 

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

'2 

o 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Ac Pregoeiro (a) 

PÀEGÃO PRESENCIAL N9  2017.05.16.1 - SRP 
DATA DE ABERTURA: 	09/06/2017 Ás 08:30115 
Rnão Social: SPE Distribuidora e Representações Elreil - Me. 
Ct.PJ: 63.556.427.0001/90 

ESereço: Rua Tobias Correia, n2  1040, Centro - Caucala - Ce 	CEP: 61.600-060 
Fo ie:(85) 3342 3443 	Fax:(85) 3342 3443 
Banco: Brasil Agência N.: 1041-3 Conta Corrente nft: 55.910-5 

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

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

Cl) foi-me especificações contidas no Termo de Referência. 

LC• 07- AMPLA CONCORRÊNCIA 

setecentos 
e cinqüenta 
e um reais e 
sessenta e 

Oito 
centavos 

1 

lte-n 	Especificação 

Absorvente proteção total 
ultrafino com abas pacote de 8 
unidades tendo na sua 
composição celulose, 
polimero superabsorvente, 
polietileno, poliproplieno, 
adesivos termoplásticos, 
papel siliconado, com 

Marca 

FIT 

BIC 

LIJDURAN 
A 

Unidade Qtde. 
Preço 

Unitário 

Preço 
Unitário 
(Extensol 

Preço 
Total 

cinco reais e 
vinte e dois 
centavos 

PCT 144 R$ 	5,22 R$ 	751,68 

PAR 144 R$ 	3,58 
três reais e 

cinqüenta e 
oito centavos 

RS 	515,52 

TJNID 48 RS 	2,08 
dois reais e 

oito centavos 
99,84 

Preço Total 
(Extenso) 

quinhentõs 
e quinze 
reais e 

cinqüenta e 
dois 

centavos 

noventa e 
nove reais e 

oitenta e 
quatro 
nt. 

SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME 1 RUA TOBIAS CORREA, N°1040-CENTRO - CAUCAIA- CE 
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Bloqueador solar fpsSQ 200m1. 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 
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 
profundidade): 33 x 179 ,c 68 mm na 
sua composição: água, acetato de 
vitamina e. álcool estearilieo, 
benzoatode alquilaclz'lS. bis 
etilexiloxifenol metoxiíenil triazina, 
butilcau'barnato de todopropinila. 

&icol, carbõmero, potássio 
fosfato de cetila, crospolímero de 
acrilatos/acrilato de alquila CIO-30. 
dimeticona, diôxido de ticânio, edta 
dissádico, fenoxietanol, fragrância, 
isoestearato de isopropíla, 
metoxicinamato de etilexila, 
palmitato de cetila, salicilato de 
etilexula, tetraudroxipropil 
etilenodiamina, triberrenina, 
tricontanil p"p 

,butileno 

ALG SUN tinid 1920 RS 	1676 

dezesseis 

reais e setenta 

e seis 

centavos 

R$ 	32.179,20 

trinta e dois 

mil, cento e 

setenta e 

nove reais e 

vinte 

centavos 

Colônia infantil unisex de 

lOOmI na fragrância cheirinho 

de bebê ou lavanda sendo 

refrescante e suave, 

dermatologicaniente testada. 

MURIEL UNID 144 R$ 	7,22 

sete reais e 

vinte e dois 

centavos 

R$ 	1.039,68 

ruir inil e 

Li 1111J e 

nove reais e 

sessenta e 

OflO 

a 
W 

Condicionador de uso adulto, 

composição ceramidas. Frasco 

contendo no mínimo 2 litros, 

ALYNE FRASCO 140 R$ 	15,21 

quinze reais e 

vinte e um 

centavos 

R$ 	2.129,40 

dois mil, 

cento e 

vinte e nove 

reais e 

quarenta 

centavos 

duzentos e 

oitenta e 

quatro reais 

e dezesseis 

centavos 

Condicionador de 200m1, 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 

iõnicas. 

ALYNE UNID 48 R$ 	5,92 

cinco reais e 

noventaedois 

centavos 

R$ 	284,16 

6 
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Crente 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, soubitol, sílica, 
lauril sulfato de sódio, sabor, 
fosfato trissódico, sacarina 
sádica, forinaldeído, corante 
vørd 

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

R$ 	720.00 
reais 

setecentos 
e vinte 

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 — • pés), em embalagem com 8 ml, 

Esmalte papara unhas (mãos e 

cores variadas 
A 

LIJDURAN 
UNID 48 R$ 	2,08 

dois reais e 
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 

trinta e cinco 
centavos 

R$ 	112,80 

cento e 
doze reais e 

oitenta 
centavo 

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

ALYNE FRASCO 140 R$ 	14,46 

quatorze 
reais e 

quarenta e 
seis centavos 

R$ 	2.024,40 

dois mil e 
vinte e 

quatro reais 
e quarenta 
centavos 

3 

Shampoo de 200ml, 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 
iôniras 

ALYNE UNID 48 R$ 	5.15 
cinco reais e 

quinze 
centavos 

R$ 	247,20 sete 

duzentos 
quarenta 

centavos 

e 
e 

reais e 
vinte 

Valor Total da Proposta: 40.510,92 

or do Lote 07: R$ 40.510,92 (Quarenta mil, quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos) 
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TE 08— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

!em 	Especificação 	Marca 	Unidade 	Qtde. 	
Preço 	

Preço 
Preço 

(Extenso]  
Unitário 	

Preço 	Preço Total 
Unitário 	 Total 	(Extenso) 

Absorvente proteção total 
ultrafino com abas pacote de 8 

nejitrIinqre de ndnrpç 

unidades tendo na sua  
composição celulose, 	 cinco reais e  
polímero superabsorvente, 	ri'!' 	PCT 	36 	R$ 	5,22 	vinte e dois 	R$ 	187,92  
polietileno, potipropileno, 	 centavos  

dois
adesivos termoplásticos,  
papei siliconado, com  

cento e 
oitenta e 

sete leais e 
noventa e 

centavos 

Aparelho de barbear com 2 	 cento e 

unidades cada fita com resinas 	 três reais e 	 vinte e oito 

2 	termoplástica,eiastâmero, 	BIC 	PAR 	36 	R$ 	3,58 	cinqüenta e 	R$ 	128,88 	reais e 

Ia alumínio, aço inoxidável 	 oito centavos 	 oitenta e 

revestido com platina. 	 OUO 
centavos 

Base para unhas (mãos e pés) 	LUDURAN 	 dois reais e 	
quatro reais 

em embalagem com 8m1. 	A 	 oito centavos 	
e noventa e IJNID 	12 	R$ 	2,08 	 R$ 	24,96 

vinte e 

Seis 
centavos 

Bloqueador solar fps50 200m1. Loção 
cremosa, não oleosa, aumenta em 50 
vezes a proteção natural da pele 

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 afta proteção 
contra queimadura solar. Não deve 
conter paba. Validade: 24 meses. 
volume: 200 mi, nas dimensão do 

• produto (largura x altura x 

butileno glicol, carbômero. potássio 
Fosfato de cetila, crospolimero de 
acrilatos/acrilato de alquila c1030, 
dimeticona, dióxido de titãnio, emita 
dissódlco, fenoxietanol, fragrância, 
isoestearato de isopropila. 
metoxicinaniato de etilexila, 
palmitato de edita, salicilato de 
etilexila, tetraidruxupropil 
etilenodianilna, triberrenina, 
tricontanul pvp. 

vitamina e, álcool estearflieo, 	ALG SUN 	Unid 	480 	R$ 	16,76 	"cais e se 

exposta ao sol, não sal na água, por 	 4 

profundidade): 33 x 179 x 68 mm na 	 dezesseis 	
oito mil e 

sua composição: água, acetato de 	 quarenta e 

benzoato de alquila c12-15, bis 	 e seis 	R$ 	8.044,80 	quatro reais 

etilexiloxitenol metoxifenil trla21na, 	 centavos 	 e oitenta 

burilcarbamato de lodopropinila, 	 centavos 
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Colônia infantil unisex de 
bOm1 na fragrância cheirinho 
de bebê ou lavanda sendo 
refrescante e suave, 
derniatotogicaniente testada. 

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

R$ 	25992 

'52jzÇntos e 
cinquenta e 
nove reais e 

 
noventa e 

dois 
centavos 

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

ALYNE FRASCO 35 R$ 	15,21 
quinze reais e 

vinte eum 
centavos 

R$ 	532,35 

quinhentos 
e trinta e 

dois reais e 
trinta e 
cinco 

centavos 

7 

Condicionador de ZOOm), 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 UNID 12 R$ 	5,92 
cinco reais e 

noventa edois 
centavos 

R$ 	71,04 
um 
setenta 

quatro 
centavos 

e 
reais 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 
sádica, foriiialdeklo, corante 
verti.' 

EVEN UNID 120 R$ 	1,50 
um real e 
cinqüenta 
centavos 

R$ 	180,00 
cento e 

oitenta reais 

Desodorante aerosol 175 ml 
antitranspirante 

SUAVE UNID 12 R$ 	6.40 
seis reais e 
quarenta 
centavos 

R$ 	76,80 

setenta e 
seus reais e 

oitenta 
centavos 

O 
Esmalte para unhas (mãos e 
pés),em embalagem com aml, 
cores variadas 

LUDURAN 
A 

UNID 12 R$ 	2,08 
dois reais e 

oito centavos 
R$ 	2496 

vinte e 
quatro reais 
e noventa e 

seis 
centavos 

Removedor de esmaltes com 
glicerina, em embalagem com 
lOOmI 

FRANCY 
ROSE 

UNID 12 R$ 	2,35 
dois reais e 

trinta e cinco 
centavos 

R$ 	28,20 
vinte e oito 

reais e vinte 
centavos 

2 
Shanipoo de LISO adulto, 
composição ceraniidas. Frasco 
contendo no mínimo? litros, 

ALYNE FRASCO 35 R$ 	14,46 

quatorze 
reais e 

quarenta e 
seis centavos 

R$ 	506.10 

quinhentos 
e seis reais e 

dez 
centavos 
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61,80 

sessenta e 
um reais e 

oitenta 
centavos 

R$ 	 10.127.73 

12 UNID ALYNE R$ 	5,15 
cinco reais e 

quinze 
centavos 

Valor Total da Proposta: 

Shampoo de 200m1, 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 

13 

V lor do Lote 08: liS 10.127,73 (Dez mil, cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos) 

L TE li—AMPLA CONCOItRËNCIA 

Especificação Marca Unidade Qtde. 
Preço 

Unitário
Unitário

Total 

Preço 

(Extenso) 

Preço Preço Total 
(Extenso)   

Saco bobina C/ capacidade p/ 
02kg c/100 

FORPA}< PCT 460 R$ 	15,19 
quinze reais e 

dezenove 
centavos 

liS 	6.987,40 

novecentos 
 

seis mil, 

e oitenta e 1 
sete reais e 
quarenta 
centavos 

quinze mil. 
quinhentos 

 

oito reais 

Saco para gelo 3kg. MUCAMBO UNID 9200 R$ 	1.69 
um real e 

sessenta  
nove centavos 

e quarenta e 
 

RS 	15.548.00 

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 

LAVA PCT 2576 R$ 	27,81 

um mil,  
vinte e sete 

reais e oitenta 
e um centavos 

setenta e 

trinta e oito 
reais e 

cinqüenta e 
seis 

rpnlavoç 
cinco mil, 

setecentos e 
setenta e 

oito reais e 

setenta e 
cinco 

centavos 

setecentos e 
trinta e três 

reais e 
oitenta 

rentavos 

seiscentos e  
liS 	71.638,56 

Saco para lixo capacidade 100 
litros, n 	cor preta, dentro das 
normas eespeciticaçõesda 
Anvisa. Pacotes com 100 
unidades 

LAVA PCT 

dezessete
a 

335 R$ 	17,25 
reais e vinte e . 

cinco 
centavos 

liS 	5.778,75 

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

LAVA PCT 381 

três mil,  

liS 	9,80 
nove reais e 

oitenta 
centavos 

liS 	3.733,80 

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

LAVA PT 310 R$ 	6,70 
seis reais e 

setenta 
centavos 

liS 	2.077,00 
dois 
setenta 
sete 

mil e 

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

RAVA PCT350 R$ 	5111 

setecentos e
a . 

cinco reais e
R$ 

onze centavos 
1.788,50 oitenta e 

oito reais e 
cinqüenta 
centavos 

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 1380 R$ 	39,00 
trinta e nove 

reais 
R$ 	53.82000

' 

cinquenta e 
três mil 

oitocentos e 
vinte reais 

Ø
branco 

Saco para lixo hospitalar de 
capacidade 30 litros, para 
material infectado na cor 

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 
se setenta e 
seis reais e 

vinte 
centavos 

O 

Saco para lixo hospitalar de 
capacidade 40 litros, para 
material infectado na cor 
branca leitoso, dentro das 
normas e especificações da 
Anvisa. Pacotes caiu 100 
unidades 

RAVA PCT 2475 R$ 	13,80 
treze reais e 

oitenta 
centavos 

R$ 	34.155,00 

trinta e 
quatro mil, 

cento e 
cinqüenta e 
cinco reais 

Saco para lixo hospitalar de 
capacidade 60 litros, para 
material infectado na cor 
branco leitoso, dentro das 
normas e especificações da 
Anvisa. Pacotes caiu 100 
unidades 

RAVA PCT 1380 R$ 	14,70 
quatorze 

reais e setenta 
centavos 

vinte mil, 
duzentos e 
oitenta e 
seis reais 

R$ 	20.286,00 

Saco plástico para armazenar 
alimentos capacidade para 
5kg 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, 
qt1'0ntt0 

se 
dezenove 

leais e 
quatorze 
centavos 

Il 

Saco plástico para armazenar 
alimentos capacidade para 

 de alta 
densidade a 80% e polietileno 
de baixa densidade linear a 
20% atóxico 

PLASTEC KG 
2kg de polietileno se  

138 R$ 	17 ,53 

dezessete 
reais e 

.. enta e cinqüenta 
três centavos 

R$ 	241 9,14 

dois 

reais 

quatrocento 

dezenove 

quatorze 
centavos 

mil, 

e 
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Vai r do Lote 11: R$ 368.950,40 (Trezentos e sessenta coito mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos) 

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

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

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

1 

1 
1 

RAVA PCT 2374 R$ 	630 

COPLAL PC.'.  2412 1(5 	34,50 

RAVA PCT 2355 [(5 	4,75 

RAVA I'CT 2366 [(5 	9,80 

PLASTEC QUILO 19 1(5 	16,50 

1 1(5 	16,56 PLASTI3C KG 

R$ 15.905.80 

R$ 83.2 14.00 

R$ 11.186,25 

R$ 23.186,80 

1(5 313,50 

16,56 

quinze mil, 
novecentos 
e cinco reais 

e oitenta 
centavos 

oitenta e 
três mil, 

duzentos e 
quatorze 

reais 

onze mil, 
cento e 

oitenta e 
seis reais e 

vinte e cinco 
centavos 

vinte e três 
mil, cento e 

oitenta e 
seis reais e 

oitenta 

trezentos e 
treze reais e 
cinqüenta 
centavos 
dezesseis 
reais e 

cinqüenta e 
seis 

seis reais e 
setenta 

centavos 

trinta e 
quatro reais e 

cinqüenta 
centavos 

quatro reais e 
setenta e 

cinco 
centavos 

dezesseis 
reais e 

cinqüenta e 
seis centavos 

nove reais e 
oitenta 

centavos 

dezesseis 
reais e 

cinqüenta 
c fl •v 

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

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

unidades. 

Saco Plástico Transparente, 
Para Documentos, 'ram: 50 X 
80 Cm. 

Valor Total da Proposta: 368.950,40 

LOlL 12— COTA DE APROXIMADAMENTE 8% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Iten Especificação Marca Unidade Qtde. 
Preço 

Unitário 

Preço 
Unitário 

(Extenso) 

Preço 
Total 

Preço Total 
(Extenso) 

Saco bobina C/ capacidade 	/ 02kgc/100 EORPAK PCT 40 RS 	15,19 
quinze reais e 

dezenove 
centavos 

R$ 	607,60 

seiscentos 
sete reais 

sessenta 
centavos 

e 
e 
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Saco para gelo 3kg. MOCAMBO UNID 800 R$ 	1,69 
um real e 

sessenta e 
nove centavos 

mil. 

reais 
e 

 
R$ 	1.352,00 

e 
 

um 
trezentos 
cinqüenta 
dois 

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 

reais e oitenta 
e um centavos 

R$ 	6.229,44 

seis mil, 
duzentos e 
vinte e nove: 

reais e 
quarenta e 

quatro 
re_jnavos 

quinhentos 
reais e vinte 

e cinco 
centavos 

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

RAVA .

Ø  
PCT 29 R$ 	17.25 

dezessete 
reais e vinte e 

cinco 
centavos 

R$ 	50025 • 

• 
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 

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

RAVA PCT 27 R$ 	6,70 

entavos 
 

seis reais e 
setenta 

centavos 
R$ 	180,90 

cento e 
Oitenta reais 

e noventa 
centavos 

Saco para lixo capacidade 20 
litros, na cor preta, dentro das 
normas eespecih caçõesda 
Anvisa. Pacotes com 100 
unidades 

RAVA PCT 30 R$ 	5,11 
cinco reais e 

onze centavos 

.cinqüenta 
153,30 

cento 

quatro 

oitenta 

trêsreaise 
trinta 

centavos 

seiscentos 

e 
e 

mil, 

reais 
8 

Saco para lixo hospitalar de 
capacidade 200 litros, para 
material infectado na cor 
branco leitoso, dentro tias 
normas e especificações da 
Anvisa. Pacotes com 100 
unidades 

RAVA PCT 120 R$ 	39,00 
trinta e nove 

i.eals 
R$ 	4.68000 

9 

Saco para lixo hospitalar de 
capacidade 30 litros, para 
material infectado na cor 
branco leitoso, dentro das 
normas e especificações da 
Anvisa. Pacutes com 100 

RAVA PCT 120 R$ 	10,49 

oitenta 
 

entavos 
 

dez reais e 
quarenta  

nove centavos 
R$ 	1.258,80 

UM mil, 
duzentos e 
cinquentae 
oito reais e 

centavos 

lu 
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Saco para lixo hospitalar de 
capacidade 40 litros, para 
material iníectado na cor 
branco leitoso, dentro das 
normas e especilicações da 
Anvisa. Pacotes com 100 
unirladp 

RAVA PCT215 R$ 	13,80 
treze reais e 

oitenta 
centavos 

..' 

R$ 	2.967,00 

dois 

sete 

novecentos 
e sessenta 

mil, 

e 
reais 

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 
unidadeç 

RAVA PCT 120 R$ 	14.70 
quatorze 

reais e setenta 
centavos 

R$ 	1.764,00 

Um 

quatro 

setecentos 
sessenta 

mil, 
e 

e 
reais 

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

PLASTEC KG 12 RS 	17,53 

dezessete 
reais 

cinqüenta e 
três centavos 

 210,36 
dez 
trinta 

duzentos 

centavos 

e 
reais e 

e seis 

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 1W 12 R$ 	17,53 

dezessete 
reais e 

cinqüentae 
três centavos 

duzentos e 
dez reais e 

centavos 
trinta e seis  

R$ 	210,36 

4 

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

RAVA PCT 206 R$ 	6,70 
seis reais e 

setenta 
centavos 

R$ 	1.380,20 

uni 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 R$ 	34,50 

trinta e 
quatro reais e 

cinqüenta 
centavos 

R$ 	7.245,00 

sete mil, 
duzentos e 
quarenta e 
cinco reais 

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

RAVA PCT 205 R$ 	4,75 

quatro reais e 
setenta e 

cinco 
centavos 

R$ 

novecentos 
e setenta e 
três reais e 
setenta e 

cinco 
centavos 

£7 

Saco plástico preto, reforçado, 
para lixo, com capacidade de 
óo litros acomodadoem 
embalagem com 100 
unidades. 

RAVA PCT 206 R$ 	9,80 
nove reais e 

oitenta 
centavos 

R$ 	2.018,80 

dois mil e 
dezoito 
reaise 
oitenta 

centavos 
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18 
Saco plástico transparente, 
com capacidade de armazenar 
1/2 kg. 

KG 1 R$ 	16,50 PLASTEC 

Valor Total da Proposta: 

dezesseis 
reais e 

cinqüenta 

seis 
- reais e 
cinqüenta 
centavos 
32.071,66 

16,50 

flor do Lote 12: liS 32.072,66 (Trinta e dois mil e setenta e um reais e sessenta e seis centavos) 

c'n :.v 
R$ 

tlor Global da Proposta: R$ 451.660,71 (Quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e 
ti n centavos) 

lazo de Entrega: 05 (Cinco) dias Conforme o Edital 

Vlidade da Proposta: 60 (Sessenta )Dias 

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

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

C licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas 

ro Termo de Referência deste Edital. 

(>ucaia, 22 de junho de 2017. 

Eur ivaldo 

Repres 

C 

9 SSP-CE 

703-91 

rrrio 
 

909 o 

1' 

SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME 1 RUA TOBIAS CORREA, N°1040-CENTRO - CAUCAIA- CE 
CNPJ: 63.556.427/0001-90 - INS. ESTADUAL: 06.404.413-0 - FONE/EAX: 3342 3443 - E-MAIL: spevendas©gmall.com  

o 



r a— — a 

ILIMPO 

KIIIIMPA COM fltCIO E INDLEIRL%QEPKS2OU1VS  0€ UMWA .ME 
* RUA)t7.L.AEZ 'flfl, 3jc.U) -'r -panjfact't -  tsLt'CUlfl - CI 
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n'silo O. 4.cAo PrøOOe,ic(i 

e 	PREQÁOPRESENC(&N' 201705161 -SRP 

IdanlUlcaçIo do licitante 
(saio Social: KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIDA - ME 
NPJ: 13150 700,'COOI CC 

£ndeaço: RIJA JOSE JIW%EZ -34-GALPÃO 'A'. PAR~ IRACEMA - MAAANGUE -tE 
1.444cm.; (II) 3341-0710 
at*II; KIUMPAØI4OTMAILCOM.BR 

Banco, AØncIa e n' da conta correm.: AG 0481.2 CC; 32466-8  

OBJETO 

R.o de Preça ~ AqMIM de Maia 44, corsano. bveu e descwtàvfl debnaOj, a d~ saaaalias do Matipo de Hon,ont&C.. (oom 
.I 	p.flSçloe o amaSte, à ME e EPP). co~ oeøocica~ cotada. no Termo dl Referencia 

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADRA 
101103 AMPLA CONCOIRINDA 

fltM nnamc*çAo  UNIDADE MARCA QUANT. VI- UM? VI.. TOTAL 
— de 2011 PIO IO -. PlOceilõl de sveg.at Indiasli..,, 
produto, de 3' Infra deve potas ccroaeew c.pae, de achar 
dea ro..pat o' ce...gomena doados ilaMot 000a.e.n 
de USO 1 ir! 11 roupa i. Deve pos,'.. s nolrfcaçlo perante a 
*XV1SA. AP*FMNTAI JUNTAMINTI fINA «(fOCA. IFCHA N 
SIGUAANÇA. 

BMDL lIaM SOUR 48 RI 132.00 RI 	41.112111,05 

mm, lMç ela eb~ piStica coa. iodo ml. 1.0ev 
Suede. teor de cloro dc acordo co., o 1.a. de 'egislaçio 
pertinente 12.0% pip a 21% r/l regfsrro do ln.or,no da seode, 
quM,ka raepon,hwt, co.npot'Ao • ltrorn.eçt.. do I.brnarte 
• mcedõt na .mbeMrn. Quando da eM,. o p.o&to de-eri 
apre..ata., no n*drrio. '0E do prazo de talidade. 

(LIMPA (-2 RI 	2.00 RI 	310,00 

Álcool pef. ,r ef. .ohaçlo teu sdctc. coa .I.&ot anidtingico. 
becte.icide_ voo em atl-sepuis de, rr4o, ser, uso de feria e pape', 
PH-aauto (alio de 5 litro. Lr'bai.ge'n contendo N' do hato 
incenso no rotulo di embelutrrn, moeI. refluo da uIr,*s 
.ponsãyeI pelo produto. Identlfcaçio do p.odrato, atiCe do 
fubilcante. raio d. rendaS., o produto desenute reIfat,o ou 
aoefft-..çlo no mlnotarto da nada na Lana Quando da entrega 
o produto dan.4 apresentar, no çr.frtlrrro, 1011 do prazo de vaidade 

GALÃO ASÉPUNE RI 2$00 RI 2.000,00 

Alawas. Dorso L. Pó de 20 Ia piodvace de 1' UMa pan 
vto de p.oce,ao. de 5-a.c.m ens rMqusvas indue&riae, tons 

• pode. de Óeanf.cçlo • Svejaauento. Oosaeeav ma.w,,a de uso4 go 
l. mupe laca Deve está raflt'ado me Ana. Apouse nta. 
)enfeaaaa Adsa t*cnlca ?.cls, da segurança 

BALDE MIM OLOUR 480 RI 11310 RI 73.440,00 

20 toe Produto, de 1 linha pera ronjpaa da co. alui e 
ooa.Sdo sanco-cremosa, dere postol, tenso ativo, catada ices i 
bese de na de queternáno de amónio da tanto amaciem com» 
(Avias bectertost..e, posto. odor peifrirsando Doseget' .r,tfla 
de uso 4 ml) li 'oupe seca. Deve gotas.. a novtoçlo perante a 
AniMa Apresentar ficha t&,,ca, frctra de segurança 

1*104 MM SOFI L 433 RI 12,6$ RI 24.201,20 

Deete peWs,aaaado coo, ajo ernr cada e cita-o alho, 
*uroas floral .cakp, hert4 5-nada ou —. .nsbaieg..n 
com 5 leso,, coo, registro do .nInlaufno da ,edde QuIScO 
r.iocr.uáual, coasposiçlo e u'formaçõet do fab.icant. esta mpada 
ri. e.rsbaàgern Delio Quando da ant..g. o produto devora 
apresentar, no inininso, 1054 do prezo de validade. 

SILVESTRE 74 RI 	1.10 RI 	503,20 

0,,s. Uqido leee4ou coa P54 —. 
dn'satolon.nsente testado, eis embaheras contendo 5 
Quando de entrega o p'odulo dei-era aprazenta., no rnlni.uo, 10% 
do prazo de rabiada  

LSPEX 46 RI 	7.00 RI 	322,00 

P08. Umectante 20 G. Produto de 3 uNia de P54 ne, coIn 
poda. de urvactaçlo e.,. PetColsar,,ents '-d'is!.,.' para roopai coar. 
ddreniS graita Iloot de rajadaS. A t,nse da acido su.IIOn,co, com 
tanto ativo e blodegradi-ter G.t.e.., e-dita. 24/la roupa laca 
Deva poazu.le a notafrcetlo perante a As-asa Apreseirtl. Acha 
tacraaca, fiou. de ..eur.r.ta 

BAIDC IÇJM GEL 192 RI 112.00 RI 26.112,00 

SaIo.... Iq,dde pora a4oe, fruerdecla nave a pds atas,, com 
r.gaou do nslntnarlo da saúde, qulrnico renpenievel, hforrssaçõe, 
do Iawlcanta astampado, na embebsni tmbalaeo, tom 5 litro,. 
Ouando da entrega o produto deverA apresenta,, no rslpkr,o, *0% 
do peajo de rand.de.  

GALÃO REAQUIM 24 RI 	2.30 RI 	161.20 

VALO* TOTAL DO LOTE 03; UNTO E TRiNTA 'aTO MIL QlJAflOCfla'TO$ E P4OVRNIA t ILTI lUZ O 3E3UNTA C(NTAV RI 13446710 

ITEM 

1 

L 
ESPECIFICAÇÃO UNCAD€ MARCA QUANT. VI. INIT 1 	VI. lOTAS. 

Jlde auaStco pala apliceglo a., sr.peza Dota SI, 9.1.1. 
airrøtlado em fraco ptasart de 	UDO O .cor.dóonado erra 

d caixas 	peevijo Coes 12 saldada 
CX *içIo 171 RI 1$00 11 	0170.00 



IaUMPACÕMaCIO E NatErRIA DEI tQIXICSDEJJMFt7A ME 
..._... - . 	a tUSt7aALZ 'tAnc 3tc4u% -'r - aquz tCLYA '44&IStU'fl - CL 

KILIMPO a 	°°'& 3*S4S32 	OKD?Ãc$$-)aI-CCMN 	 - - 
a c 

2 
Mui 	 1000a.l 	 1rna00 nrS ewSlpio uso de 	*4"$Sld0 em 	de 

CX kIHmp. 457 F415.00  RI 	12.544.00 plbco caixa conlendo 2 yn.Ø.4eg o  .conGcon.doe em aos 
de oepo'ão com 4.p000'510 Co 

JC0oI bnnco 1 litro 	sectndãne 0405 com 12 CX ft~ol '4 R& 44.00 RI 	2.201.00 

4 C471 Gel 5009 Emb**Qem Scutdãt* Caixa Cern 12 
LMid.dee 

CX lotelcoel 227 P44200 RI 	1.134.00 

• 

M.ecl.nt pera roleo do 	litro. entLdo e., fraco 01*13000 
&0047OCIOnMO em. 	x4 de papelão co.'IenOo 00,4(0 dlQy,I 
atem wnÕnio 	coed1j.t.nto. perfwne 	prewv,M.. corwlee. 
aÕ&lãnto e Igue prc.duo i'eoeoonado - n'nevo cri 
,id80e do 3 iroe 

0110 seddtnã 30$ AS 2.00 RI 	111.00 

$ lu q~  31 r47.00  RI 	234.00 

MÕde.o.per'i. 	 0111 para piso.. com. 	o pcoo pode se' 
Lado .4, grsrl40a 	porcamalo,. 	cevierca. ,yiSoro.UTRD 
voosa 	rrutoe e 	otnce 	rsnars'00s 	qia 	everen 
eeOOf'oo.dçI rendendo 5I4 IOrrt 

7 

Cefa Isqulda Incolor de l000.W entidade em fraco $aa000 e 
de .condi,.d. 	0477 	cxe 	DeØidd.o 	conlendo 	em 	Mia 

0H10 bISCO 13 AS t00 RI 	24.00 oonwoelç*o 	p~ 	are 	de 
c4niIt&0,TitIceMtScM4lzaWc0adp,WwIwl0trn0I p•CIWTW. 

~*ma~ 

• 1*110 b~ a AS IAO RI 	100S40  Iqide 	 ftm 	fraco Oto 	k.celer W. ~ 	e., perid . 	07509 

Csermanw para pclna. cOUIØOeIÇio ildorilo de ~. Ipe 30% 	do'C'ico l.S's. 	Infle 63.5  UTRO 00 ¶11 3825 RI 	2.171.00 
iodo 	 mgredleqee. . 

CX 
$e1rw.a. acool .0100. 

 
p~ e. e ~. deverld.. 

tiveetrt 671 RI15 00  RI 	11.1*00 

Deeetants Iqulde 	1 1bI 	 finco de 	ontate.do em 	plóedco e 
.conedo 	04, 	0$04* 	0* 	øaoeISO 	controdo 	em 	sua 

.4. 	água. 	Igredenle 	uva. 	sereno.. 	aMo 	de 

VCl10 e pittiol CÁ 0! 72 )t.n. 

11 
Oee.dofumador de ar spray 4009 .e,o.e1. $cOndI00ed0 e.?, 
caias de papelão. oonteroo o., nv..s conooeçao 	paifum. 
*4001101. iqua 10*5'?,. folia O *ObjWilo 1 Propano 

0H10 uttnk 994 RI 6,25 RI 	5.224.60 

12 

Dolorgeni. c.00e.*.do para lavegem de .o..pat .411 pó com 
73 	59 	co~ 	•JcaW.e 	jcundo 	7. 	rnskias 

PCT IdØI 3000 2*1 AS 180V RI 	13.41U7 
b.odegred*nle 	Deve poeutr 	tido 	sequ400ete 	e 
s',gueedcr.e Øçocoe. P4 p4? (l%}. 11 .5 • 05 	Dc.egem 

40 	roupa s. 	poeeue e noc.ç4o eMa.,. de 	3gr / 59 	OtIO 
DVsnIe & Arvvi$a Aorflvdar pjfltren!O 'a,. t40** 	de 
ee0v,r.e 

13 
O.11.rg.nt. liquido Sua Iovçaa de SOOmI da me.. vailadai 
fragrincas embooda em fInco, pJ$IxcoeO soorddonado, 
Cli' CtflS 0$ C±E+I40 com 24 uSado. 

CX Ilapex 4*2 1021.00 RI 	11.04.00 

14 moflm as P4221 RI 	441,4* Cmli. 	 IwcnIa 	7009 mofo ,wutro 	ou anuas 	ee.mmee unadeda e  010'; 00 r.3.mÇ 

14 ItipocIonto de cale,. (alor.) grenusdo P411 000 O'fl 
651 mrrno de 	*o fluo e flCÇlT 	tnt 3444 

Içe 43 AS 11.00 RI 	47300 

IS UNO gte 742 ASIlO RI 	1.217.10 
MaeOc ida spray 380m.I usado para emeren... S'e*104 Dente. 
10rQa. 1r4;can. pmrnIon9o$, (noequioe da dee.gue) deaij4?00 

Sues 	 Irseco ovo.. 	emhvslo CII' 	de 300trd. 

li UNO klekmpa 516 AS 7.30 RI 	761.eO 
lMspe 	te local sICcaao pata e IllpelS de Wt4ÇaffIO O 

de dedo.. T0 	 co 	ranap.s~ leia? ao. 	1*0e, sem, 
0$ SOQmn . NISIC 154 AS 2.20 RI 

l.edat 	diare,te per• CoasiM da Sumi enteledo 
bae ai 	 C0. corleno, em aja 0047008440. 'au" ace.UNIO  

sui 	de .ã. e000 cltr. ãtoc 	grao .ioo. ela. 
sa e eemha,,e 

II 1*110 e 2060 AS 7.40 RI 	2.170.00 

Ledet 	• 	o de PICOU ST'b.IeOo em 5,4*0. piásico 
bN n 4. 	4OCSS 	*4QL.Í bOne'O sjona10 do 

Sio 	lIS  ._ 

30 (.1110 Sex 52*4 AS 2.14 RI 	2.544.7* 
tia. aSas ou~  
wt 	p.,*,, 	ea.. 	eos.era 	._.,.._*. 
p.n-._ fraoMoeeáoue. 

21 

Pasa pars Impeza em aMUam, e.', pemta'e. efroidaQem 
com ldenflc.çáo do produto. ITS 	do I.bdCrie. recleale de cx 37 P43120 RI 	1.144,40 500 'Ti OZ c112 Quando da eneoga o prodiso 0*40,8 epreeonra.. 
no IIIIIS00. .10% 40 PMZO de v4°dade 

C~ 

22  

Pedra aaar 	com supolt de It$ee.çéo 1d06040lttader 
as?4n0) ne fregênoe levanda 	n 40g entde en daS de 
p~ cdrdendO na COfl0844o. doas. benzot,o eJOr?OlO 
de eOdb, alies igualo do sódio. wCoralo de sódio. do, aSç 
lnaqànoa. 	Não 	coroem 	pa-adloorooenzeao. 	Produlo 
iieeoonado pelo n'nono, com  nrdade de 3 sf01 

1.1110 ae.au 5352 100.10 RI 	3.211,20 

23 
Pøitdor de eM,tc Squ.00 SOOrrI entalado em fraco puáebcoe 
econdoonado 	o. 	 2* ovn cana 	papelão 	, 	w'dadea cOrando CX qedibo 327 RI 18,00 RI 	5.5*4.00 
na sue cceeoelç.o en,j '9.40.. eeaanoe cre..vent& 

24 

eale em. pó caIs. 5009 	nta'ada 04, cana do papelão. 
nda,n.de 

 
01 coma do papelão com 24 ocioSo.. condo 

em 	sua 	composlç8o 	Iesoauvo 	aniõ.vco. 	temponanfa, 
COedfwsniee, scrgala cc.snICs on7lrrs,, brenqutador óçeco. 
oeaêno. $9... etreiwio O carga 

Sabão 	bana 	avo 

CX ImScto 561 RI 67.50 RI 	34.201.00 

26  cx ,. 124 1041.00 RI 	1.044.00 

em 	'nt 	azul pacra com 	5 unided.e de 
2009 caixa CC4'i 50 varia. srtdn *71 ISCOS piel e 

.dici)ne0o, em caixa, 	de 	papelão 	.tado 	'o soa 
conçoeJçpo áa.00 	de 	 de lodoo Qraxos 	c000ba,açj, aslo 

de ga,a 	sebo. lobão de áodoo gt&00s  de 000, 010ftIO de 
.0.30. gr.na, sigo? benzer» Sulfoisfo de 	aó. 1mev. 
perto?'.. sota eIidp com 	o água prridjto Inapedredo - 
Iciuiedo. 

-9.  



Kl LiMPA aYaclOE INDU1RI%D€PR 00  11XDEJÀMPA ME 
1 RM tf>M SUMO 3~11M' - P.'aQUE tCL't MGA\tU.fl - a !(85) 334lC601(85 988$4532 	OKLflA4*3tkLcCMfit 

awj UJ8cDxtO6 

a 
84$40 

PCT um SI? 6$ 5O RI 	26*4.00 
glaltedO n.,lbauo pedunedo -n bn uisdo 

- d. 	 ......" 5V09II cnn 	Irnósóse cais ceda 
PoduW bTa pesando 200g 	siepedonedo pelo Ifvneo 

.aø.nero 	colte cais 	Jldedes de um a RI 44.00 RI 	342.00 Sacola 	 5qdo, 	12 	 1 

Seoo.wt. Iquldo 	fr.gr~ 
20 LiTRO n.quII 606 6$ 1.43 RI 	1.111.26 

na 	cm, doce ova rt. cais ação 
bflnoda de 1001H enteNdo sOis frflCO p100000. p100'Ao 
r.oeçredo p'sq kMrçIrg 

2* 

30 

Sebonete suave cosi, esVato de fivsa hidrasasise lOg ri 
fl.laQerrr de 	aoelk corando ri eja oorrçosção abão 
base de sovo, Ogua cuwbo,alo de ciudo, peftutM cio..'. de 
$dio ole, de semente do grasiol cflonaIo de aÓGO. Qiceisna. 

ao 	aJo. 	Vera 	8.0540 	de 	Uno 	iodo 
•IÍeulohd'ou.ddo,'ónco 	Accio 	e 	ØO4.WT,nOIC.nS,. 

Jflo.11c'unrr, OV(5ÇIQ_ 

IXd peOIeX 1717 P41.60  RI 	2.171.60 

co0. 954, para pneus bIradtsV p*rtdioouee. banco de 
couro rar*so plUlicog, w. Fusco cl 2109. Cais 'eQistro no 
ITWÍeICrIO de laudo. 	no,pcnunt Quando da snvqa o 
prOÕJTo deverá SOteiOt?51 	flO SiflO. 604 00 Ptsso da 

PRSC,O wllao quNdel SI 5$ 50 RI 	104130 

O, 0913.00 RI 	1 101.00 Pebdor 	 Iqulde 	 frasco óe aço Sios 	MIS entasdo sen 	pIaeaco 
e 	n000na0o .m 	s de peSo cai, 24 uiaded. 

v40R TOTAL 00 LOtE 03 SaPO_A CO.CONCA RI 200.230,31 
0*65006 S. 0WENT0I E WINTA E OITO REAIs E T6$(TA £ HUM CEMTAVO$. 

LOTE ei - COTA 0€ ADRO)t&ãtusSNTE '5% PARA P5RTIC*AQ40 DE eme OU Efl 

CX 8.a950 054 RI 10.00 RI 	2772.00 ,Mas. oc. pan apacagle eIs, iketa bao 	sei geral. 
.jrtas& eis, f'aco pluhoo de 1 leio e acoan.do en 

de oeotl*0 Ccli 12 vIridedet 

2 
Aua 	 listo 

CX tIliespa III N.SL00 RI 	2261.00 
saneAdo asoloplo uso de l000rS 0s'flbNedo am 	de 

2 a. 	a comendo 	Midades e condidonedoe sei caos. 
de 00441*0 004.1 !.ipodooelo de sódio 

MSfl4 Sneo 1 mamo err*siagem scnoaM can coro 12 CX fortalcool 1 6$44.00 RI 	330.00 

555 951 $009 riS954fl só,un~ 	 12 CX fodalcool 40 6$4200 RI 	1.010,00 

A..seclant. 	dom  Wos 	 louco 

UN sodtph.n.a 54 6$ 2.00 RI 	100.00 

par. rei.. 	5,1051.00 ri 	plesdco e 
doIsto ISOVI COOOC.OnadO ee 	Caos de pw.eáo contando 

dnw wnóa,o. coaópson pedw.w. prnaov. canse, 
aflaote e aqui 9eo0'.Ao lespeconado ooeo frwnetro Cais 
v*030t 04 3 aro 

., qulalica e 6$ 7,00 RI 	42.00 

Aaslde.np.nts pera paste com 0W. O plodulo podo w 
.azado ri Qosasce. 	000c.lanaIoi, 	04.Irocn. 	mãno'ee. 
t 	e 	nsilioe 	c.noe 	reveoVre000s 	que 	eslSer.rs1 

eewraoadioe. r.r,d.e,do pio loro.' 
15100401 de 	selõdada e, 	 e 

t UIC brdhos 2 fitei RI 	400 

0e.. Iqssa 	1~ 	 fraco So 
sconadonade eis as de pa~ contendo em saa 
coerçoelçlo 	pw&ne. 	esta 	do 

nt0lru/$llcen.saanaanl&co.0m.nce.lomoLpeltume. 
Lousa Corante 

• Cera Uqulos Incolor pan pNOafra.e." 9n0 . fratcoc/7sO 9 UN bolisol 02 F41.00  RI 	16.20 

upa 'o Fina n 	aia pelo pese"a. co.rpoeiçao 'eNrolode'." 
20% 8~W' 	5.5%. Ingedlne. trel$e 68.5 

Ó 

o instaNdo .411 	çlsto e 

CX Ilh`14141,0 159 6$ 56.00 RI 	1.734.00 

- Uqebo, de 1 	 fraco 
cend,So 	ri 	como, 4e 	papelão contendo 	54.1 	Na 

cesrpseóçio 	áq.a. 	S,gredenta 	alvo. 	teimol, 	sabão 	de 
uNioeemma. acool .u. pesIsTIe ode e casa', 	svsada. 

WP luceNte e 0t'5Ol c c/'2 

0.eodOite.doe do,  ar seray 400g seroeal. acondIcIonado in' 
OU ult,alr.4$ im RI 5.25 RI 	1.100,00 cifras de papSo. lontro. SOl $ua  oarçcsiçáo pestum. 

51001501 	4aa. soder, ova. e 	obiIanTe 4 p,o0ne 

3 

0-t_.,_jt coeeee*.do pala lavagaisi de eias.  ri pó ca 
23 	kg 	Colrço.lçso 	uda. 	çXovundo 	Cai, 	04*13 
b.0dst ,daveó. 	Deve 	oosauAr 	aOeao 	sequswds 	e 
bewlqufldOrea 005cos 	oasuk pó (l%4 . 55.5, 0,5. Ooeeqen, 
n'some de uso 39r. k.g roupa .ece Deve Doeeeok e nololoeçio 
persale a Arv,u Aoresents, pjnlenenro Id's bota. lias, de 
"0-ri. 

PCI hIm 3000 49 6$ 190.27 RI 	6.323.21 

Dsla.enN liquido lav, louças de M. das mi,, valteda 
fragrincias entaladas ar' 	rasca p4.4xl o accnd,conudoo 
0111 cano, ototiso tor.&0 vnd.dr 

CX lImpe. 	$4 li 24.00 RI 	2011.00 

molflm 	i 	45 RI 226 RI 	102.00 Evua.nofoneuno,Iaran)a ou lanada IOOg ebn,ns a n,ldad UN 



 

1% 

KILIMPACOMPtC.IO E IHDUSWJAb€ PR oottrnsjw UMPF7A - MF 
* RUpt 7.L4*SZ 7'tflflQ 2&G4L7.% '.V - P'LL tACWS ¶14&t'CUUS - CI 
$ .83. 33*C7601(15, 9516*9532 	ÜIcU%lPAtI41MsLCCM1R 
a C'fl I3tflOWOt0e 

• '-'a .-.-* e.-.- 

KILIMP3 

  

lllpoclorso 40 chicle iClo'oi 	tvwjIado POIS 	0 oIT PC*& 
65% mlnonQ 49 Cloro 55.10* noema 40(1 3444 

KG em 7 P411.00   RI TtQO 

14 1)110 tit'a III Ri 3.40 RI *24,30 
1_oScIla spfly 30045 4460 POiS O*t*flw'Sr Ins•ts mOias.. 
Ir.Qa., mosco, peendonço.. moaQalIoS 40 40ngue} dne,.edo 
ovo • sons entalado em "soco de 300001. 

1? 1)1110 Mmalpa III Ri 1.30 RI 133,90 
:1,00421 LS.pa sdeos SOOnd nocado pOila 	de entaçamenla. 

marc., de dedos 	cor, lr.reovenc.. local soe vIdros 	soe, 
a4nOflSCO. 44!ib.lpdQ en, frasco da 600n, 

is 
Lhspado.demoç~~ pra eofl.ha 4. SOCeslont&edo 
' 0,1000 eMeoco. COntendo em, Suo conposÇ4o: 1.411 0i 

K~ a pwza RI 211.40 
aulmaio do .4db. So civco. licoci W"0.iodede. liso 
$10500 fOlia 	OItUITio 

Lk..pado. mvSa . uso de 500.,W r'be1.do ri rosco pIaDa 
OQIIiI Ccm004iÇáO Contendo moa' SIQUI b.nz.no sJoi.io de 
sódio. tenso aOvO fio anuco 	.ic.Wuaase 	SeQaeNfl. 
le0,1.iSMØ 01v 9'cdieco. Ácool. p04.rne . apua 

UNO m AI 1.40 

- 
RI 504.50 

20 
LuSo «'6,54 perfumado 2000M. ~Nado emI 0,5500 0*900. 
contando 	parai'ra 	srrul.tc.n,so. 	solveole. 	uudbrae, 
Wfle,Vs4.Ie frØ4f(,Ø 5 IQUI 

1)11 Nt. 211 SUtil Ri 444.42 

RI 

Pata Pan Ibvç.ra oe .1u455*. som p.rumO. e'nDoSg*n 
com Iden*açIo co produlo. moro. do laboon. maçe,,. de 
=M 	c112 OusAdo It .eveg. o pcoõao *v01 W0400fSsi. 
Ite ,mor.o. 50% do pea 	dO vald.d. 

Cx ias e AsSia RI 157.20 

•

frete 

22 

teMIas com açoeIs de susosaçio IdO4OFI21400 
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