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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP 

Tendo presente o Edital de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP cujo 

objeto é Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza e 

descartáveis destinados a diversas secretarias do Município de Horizonte/Ce, (com ampla 

participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 

de Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do 

certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais aos respectivos 

vencedores, a saber: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-

ME, vencedora do LOTE 05 com o valor de R$ 26.563,07 (vinte e seis mil e quinhentos e 

sessenta e três reais e sete centavos), e o LOTE 06 com o valor de R$ 4.668,73 (quatro mil 

seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA-ME vencedora do LOTE 09 com o valor de R$ 41.882,80 (quarenta e um mil oitocentos e 

oitenta e dois reais e oitenta centavos), e o LOTE 10 com o valor de R$ 10.470,70 (dez mil 

quatrocentos e setenta reais e setenta centavos, SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES 

EIRELI-ME vencedora do LOTE 11 com o valor de R$ 1.695,58 (hum mil e seiscentos e noventa 

e cinco reais e cinquenta e oito centavos), e o LOTE 12 com o valor de R$ 145,22 (cento e 

quarenta e cinco reais), ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP vencedora do 

LOTE 13 com o valor de R$ 49.914,00 (quarenta e nove mil e novecentos e quatorze reais), e o 

LOTE 14 com o valor de R$ 12.478,50 (doze mil e quatrocentos e setenta e oito reais e 

cinquenta centavos), e o LOTE 15 com o valor de R$ 20.561,50 (vinte mil e quinhentos e 

sessenta e um reais e cinquenta centavos). 

LOTE 05-AMPLA CONCORRÊNCIA 
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI: 13.150.780/0001-06 
Item Descrição CaiO. M Quant. 

V. 
Vali 

'7.
arca 

Total 
Ácido murlítico para aplicação em lim~ bruta em geral, embalado 
em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de papelão com 
12 unidades. 

CX Dragão 
R$ 

18.00 
R$ 

306.00 

2 Água saaitída multiplo uso de l000ml embalado em frasco de as as plástico, caixa comendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com hipoclorcio de sódio 

CX Kilimpa 59 
15.00 885.00 

Álcool branco 1 litro embalagem securidária caixa com 12 unidades CX Fortalcool 9 
as R$ 

48,00 432,00 

Álcool Em Cal SOOg Embalagem Secundária Caixa Com 12 Unidades CX Fonalcool 9 
as 

42,00 378,00 
Desinfetante 	liquido de 	1 	litro embalado cm 	(rasco plástico e 

10 acondicionado em caixa de papelão contendo cm sua composição água. 
CX Silvestre as as 

ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão de 	trietanolamina, 	ácool 	etilico, 
perfume. edua e corante. (lavanda lasmin eucalipto e pinho) cx c/ 12. 

102 
15,00 1530.00 

11 Dnodorizador de ar spray 400g acrosol, acondicionado em caixas de 
R$ R$ papelão, contendo em sua composição: parfum. atcohol, aqua, sodium, 

nitrite e isobutanie/propane. 
UNa) Ultrafresk 42 

6.25 262.50 
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13 Detergente líquido lava louças de SOOmI das mais variadas fragrãncias 
embaladas em frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão CX Limpes 212 

R$ 
24.00 

R$ 
5.089.00 com 24 unidades 

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

UNI) Cura 42 
6,90 28980 

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. 

UNI) Kilimpa 17 
130 22,10 

18 
Limpador desengorduarante para cozinha de SOOml embalado em 
frasco plástico, contendo em sua composição: lauril éter sulfato de 
sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico. água e 
perfume 

UNID Pratice 42 
R$ 

2.20 
R$ 

92.40 

19 
Limpador multi - uso de SOOml embalado em frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso 
ativo não iónico. alcalinizante, sequestrante, solubilizanue, éter glicólico 
álcool, perfume e iigua 

UNID
. 

Kilintpa 85 
RS 

1,40 
R$ 

119.00 

20 Lustra 	móvel 	perfumado 200m1, embalado em frasco plástico, 
contendo parafina emulsíricantes, 	solvenle, 	umectante, 	preservante, 
fragância e água. 

UNID Aldax 25 
2.14 53,50 

21 
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. 

CX Cristal 17 
31,20 

R$ 
530.40 

23 Polidor de alumínio liquido SOOmI embalado em frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição emutgador, essência conservante. 

CX Qbrilbo 85 
18.00 

R$ 
1.530.00 

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

CX Invicto 170 
14 

67.50 
14 

11.475.00 

25 

Sabão em barra multi ativo azul pacote com 5 unidades de 200g caixa 
com 50 barras embaladas em sacas plásticos e acondicionados em caixas 
de papelão contendo na sua composição ácido graxos de cocoibabaçu, 
sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, cloreto 
de sódio, glicerina, alquil benzeno solfonato de sódio, linear, perfume. 
edta ehdp, corante e água produto inspecionado pelo loureiro. 

cx Uno 85 
41,00 3.485.00 

28 Sabonete líquido na 	fragrância erva doce para 	mãos com ação 
bactericida de SOOml embalado em Frasco plástico, produto inspecionado LITRO Reaquil 59 

1.43 
14 

84,37 pelo lnmetro. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
R$ 	26.563.07 

LOTE 06— COTA DE APROXIMADAMENTE 15% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
IULIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI: 13.150.780/0001-06 

[tem Descrição Uuid. Marca Quant. 
V. 

tnit 
V. 

Total 

Ácido 	muaflático 	para 	aplicação 	em 	limpeza 	bruta 	cm 	geral, 
embalado em frasco plástico de l litro e acondicionado em caixas de 

tão com 12 unidades. 
CX Dragão 3 14 	18,00 

14 
54,00 

2 a unitária multiplo uso de 1000m1 embalado em frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com bipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 11 14 	15.00 
14 

165,00 

Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Fortalcaol 1 14 	48,00 
48.00 

Álcool em gel 508s; embalagem secundário caixa com 12 unidades CX Portalcool 1 Rã 	42,00 
Rã 

42,00 

10 
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 	Irietanolamina, 	amo[ 	etílico. 
perfume. edta e corante. (lavanda. lasmain. eucalipto e pinho) cx e! 12. 

CX Silvestre 18 Rã 	15,00 
Rã 

270,00 

11 Desodorizador de ar spray 400% aerosol, acondicionado em caixas de 
papelão, contendo em sua composição: parfum. alcohol, aqua, sodiuna. 
Ritrite e isobutante / propane. 

UNID Ultrafrcsic 8 14 	6.25 
50,00 

13 Detergente liquido lava louças de SOOmI das mais variadas fragrâncias 
embaladas em frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão 
com 24 unidades 

CX Limpex 38 Rã 	24.00 
Rã 

912,00 
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16 Inseticida spray 300m1 usado para exterminar insetos (barata, formigas. 
moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas, 
embalado em frasco de 300m1. 

OH» Ultra 8 9$ 	6,90 
RI 

55.20 

17 Limpa vidros SOOmI indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 
de dedos, com liansparencia total aos vidros, sem amoniaco, embalado 
cm frasco de 500m1. 

UND Kilimpa 3 RI 	1,30 
RI 

3,90 

18 
Limpador desengordurante para cozinha de SOOmI embalado em 
(rasco plástico, contendo em sua composição: munI óter sulfato de 
sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

UNI) Praticc 8 RI 	2,20 
RI 

17.60 

19 
Limpador multi - uso de SOOmI embalado em frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio. tenso 
ativo não iõnico, alcalinizante, ~estrume, solubilizante, &a glicólico, 
álcool, perfume e água 

UNlI) Kilimpa 15 RI 	1,40 
RI 

21.00 

20 Lustra 	móvel 	perfumado lOOml, embalado em (rasco plástico. 
contendo parafina 	emulsilicantes, 	solvente, 	umectante, 	preservante. 
fragância e água. 

UNID Alda 5 RI 	2,14 
RI 

10.70 

21 
Pasta para limpeza em alumínio, sem perfume, embalagem com 
identificação do produto, manca do fabricante, recipiente de 500 ml cx 
c/12. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo. 80% 
do prazo de validade. 

CX Cristal 3 RI 	31,20 
RI 

93.60 

23 Polidor de alumínio liquido SOOmI embalado em frasco plástico e 
acondicionado cru caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição emulgador, essencia conservante. 

CX Obrilho 15 9$ 	18,00 
RI 

270,00 

24 
Sabão 	em 	pó 	caixa 	SOOg, embalada em caixa de papelão e 
acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua 
composição: tensoativo aniõnico, tampon antes, coadjuvantes, sinergista. 
corantes, enzimas, branqueador óptico, essencia, água, alvejante e carga. 

CX Invicto 30 RI 	6750 . RI 
2.025.00 

25 

Sabão em barra multi ativo azul pacote com 5 unidades de 200g 
caixa com 50 barras embaladas em sacos plásticos e acondicionados em 
caixas de papelão contendo na sua composição 	ácido graxos de 
~babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de 
soja, cloreto de sódio, glicerina. alquil benzeno sulfonalo de 	sódio. 
linear, perfume, edta chdp, corante e água produto inspecionado pelo 
lnmetro. 

CX Uno 15 RI 	41.00 
RI 

615.00 

28 Sabonete liquido na fragrância erva doce para mãos com ação 
bactericida de 500m1 embalado em frasco plástico, produto inspecionado 
Pelo lnmelro. 

LITRO Reaquil 11 RI 	1,43 
RI 

15.73 - 
VALOR TOTAL DO LOTE 

RI 	4.668,73 
 

LOTE 09- AMPLA CONCORRÊNCIA 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNN: 00.962.135/0001-38 
Item v. 

Descrição Uuid. Marca Quani. 
Unir 

V. 
Total 

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

PCI' 
0.400.00  

Maratá 4000 RI 	2.60 
RI 

1 

3 Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade SOmI, reforçado,
PCT  

de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. Mara tá 
2400 RI 	1,30 

RI 
3.120,00 

4 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14 a 14cm, embalagem 
em pacotes plásticos. per Leve 40 RI 	0,6$ 

RI 
26,00 

5 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 23 a 22em, embalagemPCT 
em pacotes plásticos. 80 RI 	0,50

Leve RI 
40,00 

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

PCI' 
L.cvc 

 $0 RI 	1.00 
RI 

00,00 

Pano de chio de saco alvejado especial 40 x 70cm. UNI» Polo 800 RI 	2,00 
1.600,00 

8 Pano de prato 110% algodão 75 x 48 cm de 73gr pacote plástico Polo 
contendo 30 unidades. Per 80 R I 	45,00 

RI 
3.600,00 

Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em saco plástico. UNID Pratic 240 RI 	2,00 460.00 

11 

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 descartab ilidade, 
absorção e já venha cortado nas seguintes dimensões: panos de 33 cm 
x 60 cm embalados cm caixa de papelão com 100 unidades. 

CX Pratic 4 RI 	55,00 
RI 

220,00 
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12 
Papel alumínio 30 x 75cm embalado cm sacos plástico ROLO Alumilsep 8 RI 	2,60 zoo 

16 Papel hlgi&aico de cor branca, perfumado. picotado. Folha simples, 
medindo 30 x tOm cada rolo, cmbalados cm Fardos de sacos plásticos 
contendo 16 pacotes com 04 rolos em sacos plásticos de 30 metros. 

FARDO liv> 800 RI 	27,00 
21.600.00 

18 Papel toalha para cozinha com alta absorção, pacote com 2 rolos de 
60 folhas 22 x 20. 696,00 

PCT Leve 240 RI 	2,90 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 
 

41282,80 

LOTE 40—COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
11cm 

Descrição Vald. Marca Qiaa.L V. 
Vil 

V. 
Total 

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

PCI' Maratá 1000 RI 	2,60 
RI 

2.600,00 

3 Copo deacartável para café, cor leitosa, capacidade Mml, reforçado. 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. PCI' Maratá 600 RI 	1,30 

RI 
780.00 

4 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14 x 14cm, embalagem 
em pacotes plásticos. PCT Levo 10 RI 	0.65 

RI 
6.50 

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

Leve 
20 RI 	0,50 

RI 
10.00 

6 ¶ Guardanapo de papel contendo 50 •nid. de 33,5 x 32-Sem. 
embalagem em pacotes plásticos. PCI' 

Leve 
20 RI 	1.00 

RI 
20.00 

7 
Pano de chão de saco alvejado especial 40 x 70cm. UNID Polo 200 RI 	2,00 

RI 
400,00 

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

Polo 
20 45.00 

RI 
900,00 

10 
P.. 	flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em saco plástico. LJNID Palie 60 RI 	2.00 

RI 
120.00 

11 

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

Cx Pratic 1 RI 	55,00 
RI 

55.00 

12 
Papel alnmlnlo 30 x 7,5cm embalado em sacos plastico ROLO Atum~2 RI 	2.60 

RI 
520 

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

FARDO Livy 200 RI 	27.00 
RI 

5.400,00 

18 Papel toalha para cozinha com alta absorçáo, pacote com 2 rolos de 
60folhas22x20. PCT Leve 60 RI 	2,90 

RI 
174,00 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	0.470,70 

LOTE II— AMPLA CONCORRÊNCIA 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNPI: 63.556.427/0081-90 
Item Descrição Vali Marca Qiant. 

V. 
Uait 

V. 
Total 

4 Saco para lixo capacidade 100 l~ na cor 	preta. dentro das 
normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades PCI' Rava 46 9$ 	17,25 

RI 
793.50 

5 Saco para lixo capacidade 60 litro; na cor preta. dentro das normas 
e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades PCI' Rava 46 

RI 
9.80 

RI 
45000 

6 Saco para liso capacidade 40 litros, na cor preta, dentro das normas 
ccspecifiraçõesdaAnvisa. Pacotes com 100 unidades PCi' Rava 46 RI 

6,70 
RI 

308,20 
7 Saco paralixo capacidade 20 litro; na cor preta, dentro das normas 

e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades PCT Rava 28 
RI 

5.11 
RI 

143.08 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 	1.695,58 
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LOTE 12— COTA DE APROXIMADAMENTE 8% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNN: 63.556.427/0001-90 
11cm Descrição VaiS Quaat. 

V. 
Volt 

V. 
Total 

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

PCI' Rava 4 aS 	17,25 R$ 	69.00 

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

.Ravre RS 
9.80 

39.20 

6 Sito para lixo capacidade 40 litros, na cor preta, dentro das normas 
eespeciflcaçõesdaAnvisa. Pacotes com 100 unidades 

per Rava 4 
470 

tu 	26.80 

7 Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor preta, dentro das normas 
e especificações da Anvisa pacotes com 10) unidades 

pCT Ra', 2 
5.11 

R$ 	10.22 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	145,22 

LOTE 13— AMPLA CONCORRÊNCIA 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNN: 13298.51.1/0001-83 

11cm Descrição Uaid. Marca Qaa 
V. 
tiali 

V. 
Total 

1 Biela cm plástico material virgem resistente com alça de 10 litros na 
cor azul ou transparente. 

UNID Santana 80 R$ 	9.75 
780,00 

7 Balde cm plástico material virgem rnisiente de lO litros na cor azul 
transparente 

UNID lpc 240 R$ 	3.50 840,00 

10 
Cesto com tampa para lixo de l2lilros em plástico resistente. UNID Giplas 160 R$ 	7.50 

as 
1.200,00 

14 
Ciscador rabo de cavalo de plástico com cabo plastificado. UNID Aguiar 24 EU 	7,50 

180,00 

15 

Conjunto de lixeira com 04 depósitos pata classificação de lixo 
reciclavel, com capacidade de 50 litros cada deposito nas cores da 
reciclagem com os rcpcctivos adesivos identificando cada uma. Com  
suporte para ftxaçio, parafusos, porcas, etc. Matérial em polielileno de 
rotomoldagem de alia densidade, com proteção uv, com tampa 
basculante, 

CONJ ntana 40 R$ 	500.00 
R$ 

20.000,00 

19 
Espanador de cisal com cabo de madeira tamanho aproximado 30cm. UNID Nirra 120 EU 	1.64 

as 
196.80 

21 Lixeira em plástico resistente com pedal de 100 litros na cor branca, 
embalada em caixa de papelão. 

UNID Lar plásticos 40 R$ 	250.00 
10.000.00 

22 Lixeira em plástico resistente com pedal de 60 litros na cor branca, 
embalada cm caixa de papelão. 

UNID plasóltil 40 EU 	81,25 
RI 

3.250.00 

23 Lixeira em plástico resistente com pedal de 20 litros na cor branca, 
embalada em caixa de papelão. 

UNID Javar ao R$ 	32.50 
2.600.00 

25 
Lixeira cm plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNID Milplastic 40 R$ 	17,50 

as 
700,00 

30 Pá com caixa coletam em polieslileno e cabo anatômico em alumínio 
com altura ergonométrica, contendo trava de fixação do cabo na pi 
para transporte e despejo dos delrilos, sendo leve e resistente. 

UNID Betannin 40 RI 	39.38 
as 

137520 

31 
Pá para lixo, plástico de cabo longo UNID Difrancis 80 R$ 	3,06 

as 
244,80 

32 

Rodo cm 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 rosqucamenlo do cabo, 
que garante maior rcsisténcia e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto em pequenas como em grandes superfícies. 

UNID Difrancis 240 R$ 	4.29 
1.029,60 

aS 

33 

36 

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 rosqucameato do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto em pequenas como em grandes superfícies 

UNID Difrancis 120 RI 	7,01 
84120 

as 

Vassoura de nylon com material sintético, pigmento e metal. UNID Difrancis 240 R$ 	3.18 
tu 

76320 
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38 Vassoura gari - furo central 31 furos (*410 
Difrancis; 

40 R$ 	5.00 
200.00 

39 Vassoura 	ideal 	para 	piso 	liso 	contendo 	em 	sua 	composição 
pigmento, matéria sintética e metal com cabo de plástico LIMO 

Difrancis 
400 R$ 	4.53 1.812.00  

40 Vassoura limpa teto com cerdas em nylon com cabo cm alumínio de 
2m para limpeza de tetos e pós de ventiladores 

UNID 
Difranns 

40 IS 	9.45 37800 
42 

Vassoura de pelo 40em UNID Difrancis 400 R$ 	6.46 
2.54100 

43 
Vassoura de palha de camauba UNID artesanal 480 R$ 	0.88 

as 
422.40 

44 
Vassoura pira bidê cabo plástico com suporte azul 30m. LIMO Difrancis 120 R$ 	2,64 31480 

VALOR TOTAL DO LOTE 
aS 	49.91400  

LOTE 14— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNN: 13.298.511/0001-83 

itt. Descrição Vali Marca Qual. V. V. V. 
Total 

1 Meia em plástico material virgem resistente com alça de 10 litros na 
UNID Santana 

R$ 
cor azul ou transparente. 20 P5 	9,75 

195,00 

7 Balde cm plástico material virgem resistente de lO litros na cor azul 
UNID 

R$ 
transparente 

lpe 60 P5 	3.50 
210.00 

10 
Cesto com tampa para lixo de l 2litros em plástico resistente. UNID Giplas 40 P5 	7.50 

R5 
300.00 

14 Ciacador rabo de cavalo de plástico com cabo plastificado. UNID Aguiar 6 P5 	7.50 
45,00 

Coajuato de lixeira cola 04 depósitos para classificação de lixo 
reciclável, com capacidade de 50 litros cada deposito nas cores da 

15 reciclagem com os repectivos adesivos identificando cada uma. Com  R$ 
suporte para fixação, parafusos, porcas, etc. Matórial em polietileno de 
rotomoldagem de alia densidade, com proteção uv, com tampa 
basculante. 

CONJ Santana 10 R$500,00 
5.000.00 

ig 
Espanador de tini com cabo de madeira tamanho aproximado 30em. UNID Nuca 30 P5 	1,64 

49.20 

21. Lixeira em plástico resistente com pedal de 100 litros na cor branca, LIMO Lar 
RS 

embalada em caixa de papelão. 
plásticos 10 P5 	250.00 2.500.00 

22 Lixeira em plástico resistente com Pedal de 60 litros na cor b.anca LIMO 10 R$ 
embalada em caixa de papelão. 

plasúltil P5 	81.25 
812.50 

23 Lixeira em plástico resistente com pedal de 20 litros na cor branca, 
embalada em caixa de papelão. 

(*410 Jaguar 20 P5 	32.50 
650,00 

25 Pá 
Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca Li UNID Milplastic 10 RS 	17.50 

175,00 

30 Pá com caixa coletora em poliestilcno e cabo anatõmico em alumínio 
com altura ergonométrica, contendo trava de fixação do cabo na pá UNID Betannin 10 P5 	39.38 

Rt 

para transporte e despejo dos detritos, sendo leve e resistente. 393.00 
31 

Pá para lixo, plástico de cabo longo UNID Difrancis 20 P5 	3,06 61.20 
Rodo em plástico resisteute com 30 em com cabo em madeira 

32 plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de absorçáo as 
da água acumulada, ponteira de plástico para rosqucamento do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto em pequenas como em grandes superfícies. 

11H10 Difrancis 60 P5 	429 257.40 

Rodo em plástico resistente com 50 cm com cabo cm madeira 

33 plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção as 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 

11H10 Difrancis 30 Pá 	7,01 
21030 

36 P5 Vassoura de aylon com material sintético, pigmento e metal. (11410 Diflancis 60 Pá 	3.18 19000 
38 Vassoura gari -furo central 31 furos (1H10 10 P5 	5.00 Pá 

Difrancis 50,00 
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39 Vassoura Ideal 	para 	piso liso contendo em sua composição 
UNID 100 R$ 	4.53 pigmento. matéria sintética e metal com cabo de plástico. Difrancis 453.00 

40 Vassoura limpa teto com cerdas em nylon com cabo em alumínio de 
2m para limpeta de (elos e  pás 	ventiladores UNID io 

Difrancis 94,50 
aS 	9.45 

42 
Vassoura de pelo 40em UNID Difrancis 100 R$ 	6.46 646.00 

43 aS Vassoura de palha de carnauba UNID artesanal 120 R$ 	008 
105.60 

44 
Vassoura para bidê cabo plástico com suporte azul,~ UNID DiftaIIdS 30 R$ 	2.64 79,20 

VALOR TOTAL oo i.on R$ 	12,478,50 

LOTE IS— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

Isca Descrição Uald. Marca QuasI. 
V. V. 

Total 

1 Avestal plástico, confeccionados em polietileno de alta densidade UNID São Jorge 50 R$ 	2,50 1200 

3 

Ici~ 

 Coador para café cm algodão branco cabo plástico e boca com no 
mim~ 10cm diâmetro. 

UNID Roma 50 AS 	1,00 
50.00 

Escova sanitária com depósito UNID Aguiar 100 R$ 	4.75 
as 

415.00 
9 Esponja dupla face de 100 mm x 70 mm x 20 mm espuma de 

poliuretano e fibra têxtil embaladas cm sacos plásticos. 
UNID Bakaaiaba 800 R$ 	036 

288.00 

10 Fósforo de cozinha com 40 palitos embalados cm caixas de papel 
contendo lO unidades em cada maço tendo como composição clorato 
de potássio e aglutinantes. 

MAÇO Paraná 200 AS 	1.90 
As 

380,00 

13 LI de aço com carbono pacote de 60g com 8 unidades, com 14 
pacotes em cada fardos. 

PARDO Saaybril 250 AS 	13.83 
3.457.50 

14 

Luva - bigienizaçio e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com forro (tocado cm algodão, palma antiderrapante. 
com  virola. Seu comprimento total é de 29m. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
pequeno. 

PAR Vollc 100 AS 	2.99 
299,00 

is 
Luva - bigienlzaçio e uso geral embaladas era sacos plásticos de 
látex amarelo com forro (tocado em algodão, palma antiderrapante, 
com virola. Seu comprimento total é de 29m. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
médio. 

PAR VolIt 150 AS 	2.99 44850 

16 

Luva - blglenlzaçlo e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com forro (tocado cm algodão, palma antiderrapante. 
com  virola. Seu comprimento total d de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abração e rasgos forrados no tamanho 
grande 

PAR VolIt 150 AS 	2.99 
R$ 

448,50 

17 Palha de aço media C 01 25g composição: aço carbono, com 8 
unidade com 14 pacotes cm cada fardo. 

FARDO Vieira 100 AS 	8,23 
823,00 

19 
Sisal grosso aproximadamente SOOgrs ROLO Sisal guerra 5 8$ 	15.00 

75.00 

20 
Vela (Reli[) Universal Para Filtro De Bebedouro 1.20® Contendo 
Um Cartucho Com 4 filtrações 1' poliester, Y carvão ativado. 	' 
dolomita e 4 	celulose. Deverá retirar sujeiras, gosto, cheiro, algas, 
cloro, incrustações e ferrugem. 

UNID Ipo 200 R$ 	67,94 AS 
13.588.00 

22 
Touca cm tela UNID. VoUc 800 RS 	0,13 

104.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
8$ 	20.561,50 

 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços 
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no prazo indicado no Instrumento Convocatória. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
JULHO DE 2017. 

Regin.  • .  ava c.  t''  iomlngos 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP 

Tendo presente o Edital de Julgamento do P1EGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - 

SRP cujo objeto é Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza e 

descartáveis destinados a diversas secretarias do Município de Horizonte/Ce, (com ampla 

participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 

de Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do 

certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais aos respectivos 

vencedores, a saber: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-

ME, vencedora do LOTE 05 com o valor de R$ 13.551,37 (treze mil e quinhentos e cinquenta e 

um reais e trinta e sete centavos), e o LOTE 06 com o valor de R$ 2.278,43 (dois mil e duzentos 

e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, 

vencedora do LOTE 09 com o valor de R$ 4.728,00 (quatro e mil e setecentos e vinte e oito 

reais), e o LOTE 10 com o valor de R$ 1.201,60 (hum mil duzentos e um reais e sessenta e 

centavos), SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, vencedora do LOTE 11 com 

o valor de 11$ 3.066,25 (três mil e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), e o LOTE 12 

com o valor de R$ 278,75 (duzentos e setenta e oito e setenta e cinco centavos), ABASTECE 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP, vencedora do LOTE 13 com o valor de R$ 

3.497,72 (três mil e quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), e o LOTE 14 

com o valor de R$ 999,43 (novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), e o 

LOTE 15 com o valor de R$ 501,01 (quinhentos e um reais e um centavos). 

LOTE 05-AMPLA CONCORRÊNCIA 
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI: 13.150.780/0001-06 
11cm Descrição tlaid. Marca Qual. 

V. 
Uuis 

V. 
Total 

1 Ácido muriálico para aplicação em limpeza bruta em geral, embalado 
em frasco plástico de 1 litro e acondicionado cm caixas de papelão com 
12 unidades. 

CX Dragão 34 
R$ 

18.00 612,00 

2 Agua unitária multiplo uso de 1000in1 embalado em frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados cm caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 119 
15,00 

R$ 
1.785,00 

Álcool branco * litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Foitalcool 
48.00 432.00 

4 R$ Álcool Em Ccl 5" embalagem Secundária Caixa Com 12 Unidades CX Foriakool 9 
4200 

Jui 
378.00 

10 
Desinfetante 	líquido 	de 	1 	litro embalado em frasco plástico e 
acondicionado cm caiu de papelo contendo em sua composição água, 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	irictanolamina, 	ácool 	etílico, 
perfume, cdta e corante. (lavada. jasmim eucalipto e pinho) cx c/ 12. 

cx silvestre 136 
15,00 2.040,00 

11 Desodorizador de ar spray 400g aerosol, acondicionado em caixas de 
papelão, contendo cm sua composição: parfum. alcohol, aqua. sodium, 
nilrilc e isobuLante 1 propane. 

UNIO Ullrafrcsk 
R$ 

6.25 268,75 

13 Detergente líquido lava louças de SOOml das mais variadas fragrâncias 
embaladas em frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão 
com 24 unidades 

CX Umpex 
24,00 

R$ 
1.032,00 

e 
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16 Inseticida spray JOOmI usado para exterminar insetos (barata, formigas, 

moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas, 
embalado em frasco de 300m1. 

UNO Ultra 42 
6.90 

R$ 
289,80 

17 Limpa vidros SOOmI indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 
de dedos, com trançaréncia total aos vidros, sem amoníaco. embalado 
em frasco de SOOnil. 

UNI) Kilimpa 11 
R$ 

1,30 
RI 

1430 

18 
Limpador desengordurarite para cozinha de SOOmI embalado cm 
frasco plástico, contendo em sua composição: [sutil éter sulfato de 
sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

UNID Pratice 43 
RI 

2,20 
RI 

94,60 

19 
Limpador multi - uso de SOOmI embalado em frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, lenso 
ativo não iónico, alcalinipante, sequestrante. solubilizanle, éter glicólico. 
álcool perfume e água 

UNID Kilimpa 85 
RI 

1,40 
RI 

119,00 

20 
Lustra 	móvel 	perfumado 200m1, embalado em 	fr,,co plistico. 
contendo 	parafina 	emulsifiantes, 	solvente, 	umectante. 	preservante, 
fragância e água. 

UNID Alda 43 
RI 

2.14 92,02 

21 
Pasta para limpeza cm alumínio. sem perfume, embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricante, recipiente de 500 ml cx 
012. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% 
do prazo de validade. 

CX Cristal 3 
RI 

31,20 
RI 

93,60 

23 Polidor de alumínio liquido 500ni1 embalado em frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição emulgador, essência conservante. 

CX Quilho 6 
RI 

18,00 
RI 

108.00 

24 
Sabão em pó caiu SOOg, embalada em caixa de papelão e 
acondicionada cm caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua 
composiçâo: lensoativo aniónico. tamponantes, coadjuvantes, sinergisla, 
coranles, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. 

CX Invicto es 
RI 

67,50 
RI 

5.737,50 

25 

Sabão em barra mclii ativo azul pacote com 5 unidades de 200g caixa 
com 50 batias embaladas cm 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 ebdp. corante e água produto inspecionado pelo lnmetro. 

CX Uno 9 
RI 

41.00 
RI 

369.00 

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

LITRO Reaquil 60 
RI 

1.43 
RI 

85.80 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	13351,37 

LOTE 06— COTA DE APROXIMADAMENTE 15% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
RILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI: 13.150.780/0001-06 

Item Descrição U.id, Marca Quant. 
1, 

use 

V.  
Total 

1 Ácido 	murlático 	para 	aplicação em limpas 	bruta cm geral, 
embalado em frasco plástico de 1 litro e acondicionado cm caixas de 
papelão com 12 unidades. 

CX Dragão 6 
RI 

18,00 
RI 

108,00 

2 Agita saalt*rla multiplo uso de 1000mI embalado em frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 21 
15.00 

RI 
315,00 

3 
Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 u~ CX lortalcool 1 

RI 
4$00 

RI 
48.00 

Álcool em gel SOOg embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Portalcool 1 
RI 

42,00 
RI 

42,00 

10 
Desinfetante 	líquido 	de 	1 	litro embalado cm 	frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão conlendo em sua composição água. 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trielanolamina, 	ácool 	etílico, 
perfume, edta e corante. (lavanda. Jasmin, eucalipto e pinho) cx cI 12. 

CX Silvestre 24 RI 
15,00 

RI 
 

360.00 

11 Dcsodorindor de ar spray dOøg acrescI, acondicionado cm caixas de 
papelão. contendo em sua composição: partiam, alcohol, aqua, sortiam, 
nitrite e isobulanle / propafle. 

UNTO Ultrafresk RI 
6.25 

RI 
43.15 

13 Detergente liquido lava Roncas de SOOmI das mais variadas fragrâncias 
embaladas em frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão 
com 24 unidades 

CX Limpex RI 
24.00 

RI 
a,00 

16 Inseticida spray 301m1 usado para exterminar insetos (barata, foimigas. 
moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas. 
embalado em frasco de 3®mI. 

UND Ultra 8 
RI 

6,90 55,20 

17 Limpa vidros 500m1 indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 
de dedos, com transparencia total aos vidros, sem amoníaco. embalado 

UND Kilimpa 1 
RI 

130 
RI 

130 
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em frasco de SOOmI. 

18 
Limpador deseagordnrnte para cozinha de SOOml embalado em 
(asco plástico, contendo em sua composição: buril éter sulfato de 
sódio, ácido cítrico. álcool graxo etoxilado. éter glicólico, água e 
perfume 

UNID Pratico 7 
RI 

2,20 
RI 

15,40 

19 
Limpador multi - uso de SOOml embalado em frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil benzeria sulfonato de sódio, tenso 
ativo não iÓnico, alcalinizanle, sequestrante, solubilii'antc, éter glicólico. 
álcool, perfume e água 

UNID Kilimpa 15 
RI 

1,40 
RI 

21.00 

20 l.nlra 	móvel 	perfumado 	200m1. embalado em 	frasco plástico. 
contendo 	pararína 	emulsiíicantcs. 	solvente, 	umectante. prcservante. 
fragância e água 

UNID Mdax 
RI 

2,14 
RI 

14,98 

23 Polidor de alumínio líquido SOOmI embalado em frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição emulgador. essência consenantc. 

CX ~lho 1 
RI 

18,00 18.00 

24 
Sabão 	em 	pó 	caixa 	SOOg, 	embalada 	cm 	caixa 	de 	papelão e 
acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo cm sua 
composição: tensoativo aniõnico, tamponantes, coadjuvantes, sincrgista, 
corantes, enzima', branqueador óptico. ess*ncia. água, alvejante e carga. 

Cx invicto 15 
RI 

67.50 
RI 

 
1.012.50 

25 

Sabão em barra multi ativo azul pacote com 5 unidades de 2009 
caixa com 50 barras embaladas em sacos plásticos e acondicionados em 
caixas de papelão contendo na sua composição 	ácido graxas de 
coco/babaçu, sabâo de ácidos graxos de sebo, sabáo de ácidos graxos de 
soja. cloreto de sódio, glicerina, alquil bcnzcno sulfonato de 	sódio, 
linear, perfume. edta ehdp, corante e água produto inspecionado pelo 
lnmetro. 

CX Uno 1 
RI 

41,00 
RI 

41.00 

28 Sabonete líquido ao fngiiacia erva doce para mãos com ação 
bactericida de 500m1 embalado em (rasco plástico, produto inspecionado 
pelo lnmetro. 

LrlRO Reaquil 
RI 

1.43 
RI 

14.30 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	2.278,43 

LOTE 09— AMPLA CONCORRÊNCIA 
EXPRESS COMERCIO £ SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 

Item Descrição 111M1& Mama Quami. 
V. V.

U.lt 	Total 

1 Copo descartável 	para 	água, cor leitosa, capacidade 	150 ml, 
RI 

reforçado, de primeira qualidade, embalado cm saco plástico com 100 
unidades. 

PCI' Maratá 240 
2,50 600,00 

3 Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade Mml, reforçado, Per io RI 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. Maratá 1,30 208,00 

4 Guardanapo de papel comendo 50 unid de 14 x 14cm, embalagem pci' leve ao RI 
em pacotes plásticos. 0.65 52.00 

5 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 23 z 22cm, embalagem RI 
em pacotes plásticos. 

PCT 160 
0.50 80.00 

6 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 33.5 x 32,5cm, 
PCI' 

Lave R$ RI 
embalagem em pacotes plásticos. 160 

1.00 160,00 

Pano de chio de saco alvejado especial 40 x 70cm. UNID Polo 80 
RI RI 

2.00 160,00 

8 Pano de prato 100% algodão 75 x 48 cm de 73gr pacote plástico Polo RI RI 
contendo 30 unidades. PCI' 2 45,00 90,00 

10 
Pano fiada 38x58 RI RI cm na cor amarela embalado em saco plastico. UNID Pratic 40 

2.00 80.00 

16 Papel higiênico de cor branca, perfumado, picotado, folha simples, 
RI RI medindo 30 x lOm cada rolo, embalados em fardos de sacos plásticos 

contendo 16 pacotes com 04 rolos cm sacos plásticos de 30 metros, 
FARDO livy 120 

27.00 3.240.00 

18 Papel toalha para cozinha com alta absorção, pacote com 2 rolas de RI 
60 folhas 22 x 20. PCI' Lave 20 

2,90 
RI 

58,00 
VALOR TOTAL DO LOTE RI 	4.728,00 

LOTE 10— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
item 

Descrição U.id. Marca Q.a.L 
y 

Uslt 
v. 

Total 
1 Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade 	150 ml, PCi' Marali 60 RI RI 
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reforçado, de primeira qualidade, embalado em saco plástico com IDO 
unidades. 

2.50 150,00 

Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade SOmI, reforçado, 
Pci' 40 

RI RI 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. Matará 1,30 5200 
Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14 a 14em, embalagem RI RI 
cm pacotes plásticos. i- 20 0,65 13,00 
Guardanapo de papel contendo 50 unid de 23 a 22em. embalagem 
em pacotes plásticos. PCi' 

Leve 
40 

RI 
0.50 

RI 
20.00 

6 
Guardanapo de papel contendo 58 uníd. de 333 a 32,5cm4PCI' late RI RI 
embalagem em pacotes plásticos. 40  

1,00 40,00 

7 Pano de chio de saco alvejado especial 40 a 70em. IJNID Polo 20 RI RI
200 	40.00 

Pino de prato 100% algodão 75 a 48 cm de 73p pacote plástico Polo RI RI 
contendo 30 unidades. 

PCi' 1 
45.00 45,00 

10 Pano flanela 38i58 cm na cor amarela embalado em saco plástico. UNID Pra 10 
RI 

2,00 
RItie 

20,00 
Papel higlinico de cor bnaca, perfumado, picotado, folha simples. 

RI RI 
16 medindo 30 a tOm cada rolo, embalados em fardos de sacosplásticos 

contendo 16 pacotes com 04 rolos em sacos plásticos de 30 melros. 
FARDO Uvy 30 

27.00 810,00 

18 PCT 
Papel toalha para cozinha com alta absorção, pacote com 2 rolos de 
60 folhas flx30 

l ave 4 
RI 

2,90 
RI 

11,60 
VALOR TOTAL DO LOTE RI 	L201,60 

LOTE 11— AMPLA CONCORRÊNCIA 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIREL.l-ME 

CNPI: 63.556.427/0001-90 
Itt. Descrição t!aid. Marca QuanL 

V. V.
a 

	Total 
14 Saco plástico preto, reforçado para lixo, com capacidade de 40 litros, 

acomodado em embalagem com 100 unidades. 

__ 
l Rava 55 55 RI 	6.70 

368.50 

15 Saco plástico prelo, reforçado, para lixo,  
ro 	

lixo, com capacidade de 100 
lIts, acomodado em embalagem com 100 unidades 

. 55 RI 	34.50 1.897,50 

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

c-r Rava 55 RI 	4,75 
RI 

261,25 

17 Saco plástico preto, reforçado, 
acomodado em embalagem 

para lixo, com capacidade de 60 litros 
com 100 unidades. 

PCI' Rava 55 RI 	9.80 
RI 

539,00 
VALOR TOTAL DO w'w RI 	3.066,25 

LOTE 12— COTA DE APROXIMADAMENTE 8% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNPI: 63.556.427/0001-90 
Reis Descrição tTald. Marca Quaat. 

V V.
Umil 	Total 

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

. Rava S RI 	6.70 RI 	33,50 

15 Saco plástico preto, reforçado, pata lixo, com capacidade de 100
PCT 

litros, acomodado em embalagem com IDO unidades 
Caplal 5 RI 	34,50 RI 	172.50 

16 Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de 20 
lItros, acomodado cm embalagem com 100 unidades PCT Rata 5 RI 	4.75 RI 	23,7$ 

17 Saco plástico prelo, reforçado, para lixo, Com capacidade de 60 litros 
acomodado cm embalagem com 100 unidades. Per Rata 5 RI 	900 RI 	49,00 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	278.75 

LOTE 13— AMPLA CONCORRÊNCIA 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

item Descrição tinid. Marca Qua 
V. 

Uuil 
V.

l. Total 

1 Bácla em plástico material virgem resistente com alça de 10 litros na 
cor azul ou transparente. 

UNIr) Sauna 8 
RI 

9.75 
RI 

78,00 
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7 Balde em plástico material virgem resistente de 10 litros na cor azul 
transparente 

UNID lrc 8 
3,50 28,00 

10 RS 
Cesto com tampa para lixo de l2lltro, em plástico resistente. UNI» (liplas 8 

7.50 60.00 

Conjunto de lixeira com 04 depósitos para classificação de lixo 
reciclavel. com  capacidade de 50 litros cada deposito nas cores da 

15 reciclagem com os repectivos adesivos identificando cada uma,Com 
CONJ Santana 3 R$ 	500,00 

suporte para fixação, parafusos, porcas, etc. Matérial cm polietileno de 1300100 
rotomoldagem de alta densidade, com proteção liv. com  tampa 
basculante, 

19 
Espanador de cisal com cabo de madeira tamanho aproximado 30cm. UNID Nirra 4 1,64 6,56 

22 Lixeira em plástico resistente com pedal de 60 litros na cor branca, 
embalada em caixa de papelão. 

UNID plasOltil 4 R$ 	81.25 
32$00 

23 Lixeira em plástico resistente com pedal de 20 litros na cor branca. 
UNI» 

4$ 
embalada em caixa de papelão. 

Jaguar 8 14$ 	32.50 
260,00 

25 
UNID 8 

R$ 
Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca Milplastic R$ 	17,50 

140,00 

30 Pá com taisa coletora em poliestileno e cabo anatômico em alumínio 
14$ 

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

UNI» Iletannin 4 14$ 	39,38 
157,52 

31 
Difrancis RI 14$ 

Pá para lixo, plástico de cabo longo UNI» o 3.06 24,48 

Rodo em plástico resistente com 50 em com cabo em madeira 

33 plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção 
14$ RI 

da água acumulada, ponteira de plástico para rosqucamento do cabo, UNI» Diflancis 80 7,01 560.80 
que garante maior resisténcia e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto cm pequenas como cm grandes superfícies 

34 Rodo miava) em plástico resistente com lâmina de eva. anatómico, 
prático e resistente para pias e vidros para a retirada eficaz de água UNID Difrancis 24 

2,11 50,64 
acumulada nas dimensões de 24x1. 

36 RI 14$ 
Vassoura de nyloa com material sintético, pigmento e metal. UNID Difrancis 16 

318 50.88 

38 14$ RI 
Vassoura geri -  furo central 31 furos UNID 16 

Difrancis 5.00 80,00 

39 Vassoura 	Ideal 	para piso liso contendo em 	sua composição 
UNI» 

14$ 14$ 
pigmento, matéria sintética e metal com cabo de plástico Difrancis 

16 
4,53 72.48 

42 14$ 14$ 
Vassoura de pelo 40cm UNI» Difrancis 

6,46 103,36 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	3.497,72 

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

ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 
CNPI: 13.298.511/0001-83 

11cm Descrição (J.id. Marca Q.aat, 
V. 

Uat 
V. 

Total 

1 
Biela em plástico material virgem resistente com alça de lO litros na 
cor azul ou transparente. 

UNID Santa 2 14$ 	9,75 RI 	19,50 

Balde em plástico material virgem resistente de lO litros na cor azul 
transparente 

UNID lpe 2 RI 	3,50 14$ 	7,00 

10 Cesto com tampa para lixo de 12litros em plástico resistente. UNID Giplas 2 RI 	7,50 RI 	15,00 

15 

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 litação. parafusos. porcas, etc. Matéria[ em polietileno de 
totomoldagem de alta densidade, com proteção uv, com tampa 
basculante. 

COM Santana 1 RI 	500.00 RI 500.00 

19 Espanador de tiraI com cabo de madeira tamanho aproximado 30cm. UNID Nirta 1 RI 	1,64 RI 	1,64 

22 
Lixeira em plástico resistente com pedal de 60 litros na cor branca, 
embalada em caixa de papelão. 

UNID plasóltil 1 RI 	8125 RI 	81,25 

23 
Lixeira em plástico resistente com pedal de 20 litros na cor branca, 
embalada em caixa de papelão, UNID Jaguar 2 RI 	32,50 RI 	65,00 

24 Lixeira simples em plástico resistente de lO litros na cor branca UNID l)iplast RI 	13,63 RI 
25 Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNID Milplastic 2 RI 	17,50 RI 	35.00 

30 
Pá com caixa coletor, em poliestileno e cabo anat6mico em alumínio 
com altura ergonométrica, contendo trava de fixação do cabo na pó UNI» Betannin 1 RI 	39,38 14$ 	39,38 
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para transporte e despejo dos detritos, sendo leve e resistente. 

31 Pá para lixo, plástico de cabo longo UNID Ditrancis 2 RI 	3.06 R$ 	6,12 

33 

Rodo em plástico resististe com 50 em com cabo cm madeira 
plastificado, borrachas pososas duplas, com maior poder de absorção 
da água acumulada, ponteira de plástico para rosqueamenlo do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto cm pequenas como em grandes superfícies 

UNID Ditrancis 20 RI 	7,01 RI 14020 

34 
Rodo manual em plástico resistente com lâmina de eva, anatómico. 
prático e resistente para pias e vidros para a retirada eficaz de água 
acumulada nas dimensõesde 24x1. 

UNID Dilrancis 6 RI 	2,11 RI 	12,66 

36 Vassoura de nylon com material sintdtico, pigmento e metal. UNID Difrancis 4 RI 	3.18 RI 	12,72 

38 Vassoura gari . furo central 31 furos UNID Difrancis 4 R$ 	5.00 RI 	20,00 

39 
Vassoura 	Ideal 	para 	piso liso contendo em 	sua composição 
pigmento. matéria sintética e metal com cabo de plástico. 

UNID Difrancis 4 RI 	453 RI 	1812 

42 Vassoura de pelo 40em UNID Dift.ncis 4 RI 	6.46 R$ 	25.84 
VALOR TOTAL DO LOTE RI 	999,43 

LOTE 15— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

11cm Descrição Uait Mana Qua l.Vele 
v.  V. 

Total 

Avental plástico, confeccionados em polietileno de alta densidade 
leitoso. 

 

UNID São Jorge $ RI 	2,50 
12,50 

3 Coador para café em algodão branco cabo plaslico e boca com iiø 
UNID Roma tu 	i.00 RI 

mínimo 10cm diâmetro. 20 
20.00 

4 Corda para varal embalada em pacotes plásticos com 06 unidades de 
lo metros. 

PCI' Policottc 10 RI 	7,00 
70,00 

9 Esponja dupla face de 100 mm x 70 mm x 20 mm espuma de 
UNIDBaluíninbe 

RI 
poliuretano e libra têxtil embotadas em sacos plásticos. 

100 RI 	0.36 
36.00 

10 Fósforo de cozinha com 40 palites embalados em caixas de papel RI 
~tendo lO unidades em cada maço tendo como composição clorato 
de potássio e aglutinantes. 

MAÇO Paraná 10 RI 	1,90 
19,00 

13 LI de aço com carbono pacote de 
pacotes em cada fardos. 

óOg com 8 unidades, com 14 
PARDO Saaybrit 15 RI 	13.83 RI 	207,45 

Lava - higienizaçio e uso geral embaladas cm sacos plásticos de 

15 látex amarelo com forro Bocado em algodão, palma antideuapante, RI 
com virola. Seu comprimento total é de 29m. Possui uma boa PAR Vollc 30 RI 	2,99 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos torrados no tamanho 
médio. 

89.70 

Luva - bigienizaçio e urso geral embaladas em sacos plásticos de 

16 látex amarelo com torro focado em algodão, palma antidesrapanre. RI 
com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasAo e rasgos forrados no tamanho 
grande 

PAR Volk 10 RI 	2.99 
29,90 

17 Palha de aço media .' 01 25g composição: aço carbono, com 8 RI 
unidade com 14 pacotes em cada tardo. 

PARDO Vieira 2 RI 	8,23 
16.46 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	501.01 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços 
no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
JULHO DE 2017. 

t. 	f 

pT'íir,  . tesarBez a Diógenes 
SECRETARIO DE ESPORTE 

(Secretário de Esporte e Lazer) 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP 

Tendo presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP cujo 

objeto é Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza e 

descartáveis destinados a diversas secretarias do Município de Horizonte/Ce, (com 

ampla participação e cotas exclusivas á ME e EPP), conforme especificações contidas 

no Termo de Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria jurídica atestando a 

regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos 

legais aos respectivos vencedores, a saber: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME vencedora do LOTE OS com valor de R$ 4.229,63 (quatro 

mil duzentos e vinte nove reais e sessenta e três centavos), e o LOTE 06 com o valor de R$ 

658,07 (seiscentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA-ME vencedora do LOTE 09 com o valor de R$ 1.886,55 (hum mil e oitocentos e oitenta e 

seis reais e cinquenta e cinco centavos), e o LOTE 10 com o valor de R$ 455,85 (quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), e o LOTE 16 com o valor de R$ 488,00 

(quatrocentos e oitenta e oito reais), SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

vencedora do LOTE 11 com o valor de R$ 3.575,12 (três mil e quinhentos e setenta e cinco reais 

e doze centavos), e o LOTE 12 com valor de 310,88 (trezentos e dez reais e oitenta e oito 

centavos), ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP vencedora do LOTE 13 

com o valor de R$ 197,24 (cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), e o LOTE 14 

com o valor de R$ 47,14 (quarenta e sete reais e quatorze centavos), e o LOTE 15 com valor de 

R$ 264,94 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). 

LOTE OS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPJ: 13.150.780/000146 
[tem Descrição tluaid. Marta Quina. 

V. 
unit 

V. 
Total 

Ácido muriádeo para aplicação em limpeza bruta em geral, embalado 
em frasco plástico de 1 Ibm e acondicionado em caixas de papelão com 
12 unidades. 

CX Draglo 41 
- 

R$ 
18,00 

9$ 
738.00 

2 Água unitária muildplo aso de I000m1 embalado em frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados cm caixa de 
papelão com hipoclorcio de Sódio 

CX Kilimpa 17 
15.00 255,00 

Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Foulalcool R$ 1(5 
42.00 

Álcool Em Gel 500g Embalagem secundária Caixa Com 12 Unidades CX Fortalcool 9 
R$ 9$ 

42.00 378.00 
9 Clarificante para piscina, composição: triclorcio de alumínio 30% 

acido cloridrico 1,5%, ingredientes incites 68.5 LITRO Lipe 17 
36.25 616.25 

Desinfetante 	líquido de 	1 	litro embalado em 	frasco plástico e 
10 acondicionado era caixa de papelão contendo eia sua composição água, 

CX 9$ 9$ 
ingrediente 	ativo, 	formo], 	sabão 	de 	trictanolamina, 	ácool 	etílico, 
perfume, edia e corante. (lavanda,jasmio, eucalipto e pinho) cx ei 12. 

Silvestre 17 
15,00 255.00 
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11 iJetodorizador de ar spray 400g aerosol, acondicionado em caixas de 
papelão, contendo cm saia composição: parfum, alcohol, aqua. sodium, 
nitrite e isobutante /propane. 

UNID Uluafresk 42 
6.25 262.50 

13 Detergente líquido lava louças de SOOmI das mais variadas fragyáncias 
embaladas cm frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão 
com 24 unidades 

CX Umpcx ' 9$ 
24.00 

9$ 
168.00 

16 Inseticida spray JOOinl usado pua exterminar insetos (barata, formigas, 
moscas. pernilongos, mosquitos da dengue) desiruindo ovos e larvas, 
embalado em Frasco de 300m1. 

UND Ultra 14 
9$ 

6.90 
9$ 

96,60 

19 
Limpador multi - uso de SOOinl embalado cm frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil bcnteno sulfonado de sódio, tenso 
ativo não iónico•  alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glilico. 
álcool, perfume e água 

UNID Kilimpa 204 
R$ 

1.40 
9$ 

285.60 

20 Lustra 	móvel 	perfumado 200m1, embalado em 	(rasco plástico. 
contendo 	parafina 	emulsificantes. 	solvente, 	umectante, preservantc, 
fraØnda c ápua. 

UNID Aldax 204 
9$ 

2.14 
9$ 

436.56 

24 
Sabão em 	pó caixa 	SOOg, embalada cm caixa de papelão e 
acondicionada cm caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua 
composição: tensoativo aniõnico. tamponantes, coadjuvantes, sinergista. 
corantes, animas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. 

CX Invicto 9 
9$ 

67,50 
Rã 

607,50 

25 

Sabão em barra multi ativo azul pacote com 5 unidades de 200g caixa 
com 50 batias embaladas cm sacos plásticos e acondicionados em caixas 
de papelão contendo na sua composição ácido grazos de coco/babaçu, 
sabão de ácidos graxos de sebo, rabão de ácidos gnxos de seja. cloreto 
de sódio, glicerina. alquil benzeno sulfonato de sódio, linear, perfume, 
adia ehdp, corante e água produto inspecionado pelo lnmetro. 

CX Uno 2 
R$ 

41,00 
R$ 

82.00 

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

LITRO Reaquil 34 9$ 
1,43 4842 

VALOR TOTAL DO LOTE 9$ 	4.229,63 

LOTE 06— COTA DE APROXIMADAMENTE 15% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI: 13.150.780/0001-06 

Itens Descrição UnId. Mar Quant. 
V. 

Unit 
V. 

Total 

Ácido murlátko para aplicação cru limpeza bruta em geral. 
embalado em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas dc 

com 12 unidades. 
CX Dragão 7 

Rã 
18,00 9$ 12&00 

2 Agita sanitária mulflplo uso de 1000m1 embalado em frasco de Ca 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 3 
Rã 

15,00 
9$ 	45.00 

Álcool em gel SOOg embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Fortalcool 1 
42.00 

9$ 	42.00 

9 Clarificante para piscina, composição: tricloreto de aluminlo 30% 
acido clorídrico 1,S%, ingredientes inertes 68,5 

LITRO Lipe 3 9$ 
36.25 

9$ 	108,75 

10 

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 trietanolamlna, ácool 
etflico, perfume, edta e corante. (lavanda, jasmin, eucalipto e pinho) 
cx cJ 12. 

CX Silvestre 
Rã 

15,00 
9$ 	45,00 

11 Desodorizador de ar spray 400% aerosol, acondicionado em 
caixas de papelão, contendo em sua composição: parfum. alcohol, 
aqua, sodium, nitrite e Isobutante / propane. 

UNID Ultrafreslc 8 
Rã 

6.25 
9$ 	50,00 

13 Detergente líquido lava louças de SOOrnI das mais variadas 
fragrâncias embaladas em frascos plásticos e acondicionados em 
caixas de papelão com 24 unidades 

CX Limpes 1 24,00 
9$ 	24,00 

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

UND Ultra 2 
Rã 

9$ 	13.80
6.90 

19 
Limpador multi- uso de 500m1 embalado em frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio. 
tenso ativo não tônico, akalinizante, sequesnante, solublllzante. éter 
glicólico, álcool, perfume e água 

UNID Kllimpa 36 
9$ 

1.40 
9$ 	50.40 

20 Lustra móvel perfumado ZOOmI, embalado em frasco plástico, 
contendo parafina emulslflcantes, solvente, umectante, preservante, 
fragância e água. 

UNID Aldax 36 
2.14 

Rã 	77,04 
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Sabão em pó caixa SOOg, embalada em caixa de papelão e 
acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em 
sua composição: tensoativo anlônico, tamponantes. coadjuvantes, 
sinerglsta. corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, 
alvejante e carga. 

CX Invicto 1 67.50 Ri 	67,50 

28 Sabonete liquido na fragrância erva doce para mios com ação 
bacterlcida de 	SOOmI embalado em frasco plástico, produto 
Inspecionado pelo lnmetro. 

LITRO Reaquil 6 
Ri 

1.43 8,58 

VALOR TOTAL DO LOTE 
Ri 	658,07 

LOTE 09— AMPLA CONCORRÊNCIA 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 

itt. Descrição (114. Marca Quant. 
V. 

Uait 
V. 

Total 
Copo descartável para Água, cor 	leitosa, capacidade 	150 	ml, 
reforçado, de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 10) 
unidades. 

PCT Maratá 120 
Ri 

2,50 
Ri 

300,00 

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

Per Marajá 120 
R$ 

2.60 
Ri 

312.00 

3 Copo descartável para café, etc leitosa, capacidade 50.1. reforçado, 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. 

r 
Maratá 

io R$ 
1,30 

Ri 
208,00 

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

ii('l' Ie't 39 Ri 
0,65 

Ri 
25,35 

Pano de chão de saco alvejado especial 40x 70cm. UM Polo 16 Ri 
2,00 

Ri 
32,00 

8PCT 
Pano de prato 100% algodão 75 x 48 cm de 	pacote plástico 
contendo 30 unidades. 

Polo 
2 4$00 

Ri 
9000 

10 
Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em saco plastico. UNID Pratie Ri 

2,00 
Ri 

78,00 

11 

Pino multi-aso com cores diferenciadas, evitando a conlaminaçio" 
por limpeza cruzada que sejam considerados descartáveis, podem ser 
lavados 	normalmente 	com 	detergentes 	com 	ação 	antibactéria 
garantindo a reutilização. limpeza leve com maior desca rtabilidade, 
absorção e já venha cortado nas seguintes dimeasões: panos de 33 cm 
xó0cm embalados em caixa de papelão com 100 unidades. 

CX Pratie 2 
Ri 

55.00 
RI 

110.00 

16 Papel higiénico de cor branca, perfumado, picotado. folha simples. 
medindo 30 x tom cada rolo, embalados em fardos de sacos plásticos 
contendo 16 pacotes com 04 rolos em.~ plásticos UM metros. 

FARDO liv)' 23 
R$ 

27,00 
RI 

621.00 

18 Papel toalha para cozinha com alta absorção, pacote com 2 rolos do 
60 folhas 22 x 20. Per Leve 36 

2,90 
Ri 

110,20 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 
1886,55 

LOTE lO - COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
11cm 

Descrição UnS, Marca Quait. 
V. 

Vali 
V. 

Total 

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

PCI' Marati 30 
RI 

2.50 75.00 

2 Copo 	descartável 	para 	água, 	cor 	leitosa, 	capacidade 	200.1, 
reforçado, de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 
unidades. 

PCI' Marati 30 
Ri 

2.60 
RI 

78,00 

3 Copo descartável para café. cor leitosa, capacidade Se mi. reforçado.l'(l' 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. Maiatá 

RI 
1.30 

RI 
52.00 

4 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14 a 14em. embalagem 
em pacotes plásticos. PCT teve 9 

RI 
045 

Ri 
5.85 

Pano dc chão deneo alvejado especial 40xl0cm. UNI!) Pólo 
RI 

2,00 
Ri 

8,00 
10 

Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em saco plástico. UNI!) 
RIamarela  

Pratic RI 
2.00 18.00 
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Piso multl-taso com cores diferenciadas, evitando a contaminação 
por limpeza cruzada que sejam considerados descartáveis. podem ser 

11 lavados 	normalmente 	com 	detergentes 	com 	ação 	anhibactéria cx RI 
garantindo a reutilizaçáo. limpeza leve com maior descartabilidade, 
absorção e já senha cortado nas seguintes dimensões: panos de 33 cm 

pratie 1 
55,00 55.00 

60 em embalados cm caixa de papelão com 100 unidades. 

16 Papel higiênico de cor brames, perfumado, picotado, folha simples, 
R$ RI 

medindo 30 x lOm cada rolo, embalados em fardos de sacos plásL.cos 
contendo ló pacotes com 04 rolos em sacos plásticos de 30 melros. 

FARDO Livy 5 27,00 135,00 

18 Papel toalha para cozinha com alta absorção, pacote com 2 rolos de 
60 (olhas 22 x 20. per Leve 10 2,90 29,00 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 
455,85 

LOTE II— AMPLA CONCORRÊNCIA 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNPJ: 63.556.427/0001-90 
11cm Descrição valei. Sincera Qu 

V. 
ViU 

V.
is. Total 

Saco para lixo capacidade 100 litros, na cor 	preta, dentro das 
normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades Per Reirara 92 

RI 
17,25 

RI 
1.587,00 

Saco para lixo capacidade 60 litros, na cor preta, dentro das normas 
e especificações da Anvisa Pacotes com 100 unidades Pci Ra 92 

RI 
9,80 

RI 
90160 

6 
Saco para lixo capacidade 40 litros, na cor preta. dentro das normas 
e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades Per Rã" 92 

RI 
6,70 

RI 
616,40 

RI 
470,12 

Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor preta, dentro das normas 
e especificações; daAnvisa. Pacotes com 100 unidades Per lbva 92 

5.11 

VALOR TOTAL DO LOTE RI  
3375,12 

LOTE 12— COTA DE APROXIMADAMENTE 8% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNPI: 63.556.427/0001-90 
11cm Descrição 11151(11. Qaaa t. 

V. 
U.It 

V. 
Total 

4 Saco para lixo capacidade 100 litros, na cor 	preta, dentro das 
normas e cspcci(icações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades Per Rava 8 R$ 	17,25 RI 	138.00 

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

Pcr lava 8 
RI 

9,80 
RI 	78.40 

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

per Itava 8 
6,70 

RI 	53,60 

7 Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor preta, dentro das normas 
ecspeciticaçõcsdaAnvisa. Pacotes com 100 unidades 

Rava 8 
RI 

5.11 
R$ 	40A8 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	310.88 

LOTE 13— AMPLA CONCORRÊNCIA 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNN: 13.298.511/0001-83 

11cm Descrição IJmid. Marca Quais. 
V. 

valt 
V. 

Total 

6 
Balde em plástico material virgem resistente de 08 litros na cor azul 
transparente UNID IPC 2 

RI 
3,50 

$ 	7.00 

7 
Balde em plástico material virgem resistente de lO litros IR co ate  
transparente UNID 2 

3,50 
RI 	7.00  

14 Ciscador rabo de cavalo de plástico com cabo plastificado. UNID Aguiar 1 
7,50 

RI 	7.50 

31 Pá para lixo, plástico de cabo longo UNID Difrancis 5 
RI 

3,06 
RI 	15,30 

33 

Rodo em plástico realmente com 50 cm com cabo em niadeita 
plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de torção 
da água acumulada, ponteira de plástico para rosqueamcnto do cabe, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto em pequenas conto em grandes superfícies 

UNID Difrancis 10 
701 

RI 70,10 

36 Vassoura de nylon com material sintético, pigmento e metal. UNID Difrancis 2 RI RI 	626 
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3.18 

42 Vanoutra de pelo 40em UNID Difraacis 13 
6,46 

RI 83.98 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 
19724 

LOTE 14— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPJ: 13.298.511/0001-83 

11cm Descflflo U.Id. Marca Qwani 
V. 

Umit 
V. 

Total 

14 Ciscador rabo de cavalo de plástico com cabo plastificado. UNI!) Aguiar 1 
7T0 

RI 	7.50 

31 Pá para lixo, plástico de cabo longo UNTD Difiaa& 1 
306 

RI 	3.06 

33 

Rodo cm 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 rosqucamento do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto cm pcqucnas como em grandes superfícies 

UNID DifTancis 2 701 RI 	14.02 

36 Vassoura de nyloa com material sintético, pigmento e metal. UNID Difrancis 1 
RI 

3,18 RI 	3.18 

42 Vassoura de pelo 40cm UNID Difrancis 3 
66 

R$ 	19.38 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	47,14 

LOTE 15— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPJ: 13.298.511/0001-83 

Isca Descrição Uui& Marca Quais. 
V. V.
v.lt 	Total 

1 
Avental plástico, confeccionados cm polietileno de alta densidade 
leitoso. 

UNID sho Jorge5 
2,50 

RI 	12.50 

Coador para café em algodão bnnco cabo plastico e boca cota no 
mínimo 10cm diâmetro. UNIO Roma 20 

RI 
1,00 

RI 	20,00 

7 Escova unitária com depósito UNID Aguiar 5 
RI 

475 
RI 	23,75 

$ Eseovio paralavagem de caixa d'agita em plastioo. UNI!) Diftaacis 2 
RI 

1,70 
RI 	3,40 

Esponja dupla face de 100 mm x 70 mm x 20 mm espuma de 
polioretano e fibra têxtil embaladas em sacos plásticos. 

UNID Babi» 
RI 

0,36 
RI 	30.24 

10 
Fósforo de cozinha com 40 palitou embalados em caixas de papel 
contendo lO unidades em cada maço tendo como composição clorato 
de potássio e aglutinantes. 

40 
RI 

1.90 
RI 	76,00 

13 
Li de aço cora carbono pacote de ÚOg com 8 unidades, com 14 
pacotes cm cada fardos. FARDO Sanybril 

RI 
13,83 

RI 	69.15 

14 

Luva - bigienizaçio e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com forro Bocado cm algodão, palma antiderrapante, 
com virola. Seu comprimento total 6 de 29cm. Pinsoi uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
pequeno. 

PAR Volk 10 
RI 

2,99 
RI 	29.90 

VALOR TOTAl, DO LOTE 
RI 	264.94 
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LOTE 16- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
11cm 

DescTlçâo Unid. Marca Quant. 
V. 

UnIt 
V. 

Total 

1 
Aguador para jardim giratório com haste para fixação e 3 jatos. UNID. Trapp 

2 
R$ 

20.00 
R$ 

40,00 
Escada de cinco andares emaluminio. UNID Botarogo RS R$ 

3 1 158,00 158.00 
Mangueira para jardim reforçada 1/2' rolo com 100 metros UNID. Vonder R$ 

2 
145.00 290,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	488,00 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços 
no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HOJtIZQNTE. ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
JULHO DE 2017. 

João $ia4 £Itráo L(núi 
CHÉFÉ DE GABINETE 

o 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP 

Tendo presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP cujo 

objeto é Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza e 

descartáveis destinados a diversas secretarias do Município de Horizonte/Ce, (com ampla 

participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 

de Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria jurídica atestando a regularidade do 

certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais aos respectivos 

vencedores, a saber: LUCAS GOULART HOLANDA-ME, vencedora do LOTE 01 com o valor de 

R$ 104.499,92 (cento e quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois 

centavos), e o LOTE 02 com o valor de R$ 26.120,48 (vinte seis mil e cento e vinte reais e 

quarenta e oito centavos), KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

LTDA-ME, vencedora do LOTE 03 com o valor de R$ 137.976,80 (cento e trinta e sete mil e 

novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), e o LOTE 05 com o valor de R$ 114.275,90 

(cento e quatorze mil e duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), e o LOTE 06 com o 

valor de R$ 20.085,90 (vinte mil e oitenta e cinco reais e noventa centavos), D&M 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA-ME vencedora do LOTE 04 

com o valor de R$ 32.750,78 (trinta e dois mil e setecentos e cinquenta reais e setenta e oito 

centavos), SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME vencedora do LOTE 07 com 

o valor de R$ 36.357,12 (trinta e seis mil e trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), e 

• o LOTE 08 com o valor de R$ 9.089,28 (nove mil e oitenta e nove mil e vinte e oito centavos), e 

o LOTE 11 com o valor de R$ 350.287,94 (trezentos e cinquenta mil e duzentos e oitenta e sete 

reais e noventa e quatro centavos), e o LOTE 12 com o valor de R$ 30.446,06 (trinta mil 

quatrocentos e quarenta e seis reais e seis centavos), EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-

ME vencedora do LOTE 09 com o valor de R$ 71.464,00 (setenta e um mil e quatrocentos e 

sessenta e quatro reais), e o LOTE 10 com o valor de R$ 17.866,00 (dezessete mil e oitocentos 

e sessenta e seis reais), e o LOTE 16 com o valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois 

reais), ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP vencedora do LOTE 13 com o 

valor de R$ 178.349,93 (cento e setenta e oito mil e trezentos e quarenta e nove reais e 

noventa e três centavos), e o LOTE 14 com o valor de R$ 27.304,74 (vinte e sete mil e trezentos 

e quatro reais e setenta e quatro centavos), e o LOTE 15 com o valor de R$ 15.756,12 (quinze 

mil setecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos). 
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LOTE 01—AMPLA CONCORRÊNCIA 
LUCAS GOULART HOLANDA-ME 

CNPI: 11.435.516/0001-85 

Item IWSCRIÇÃO uJnid. Marca Quant. 
V. 

USIL 
V. 

Total 

1. 

Desengordurante para sistema de exaustão e fomos 5 litros. Solúvel 
cm 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. 

Bombom Isodet 48 RI 
25.04 

RI 
1.201.92 

2 

Desinfetante concentrado 5 litros para áreas crideas a base de 
quaternário de am6nio. Concentração de 1 para 100; (a 1%) deve possuir 
composição química que evitem a oxidação. utilização principal em 

Bombons Isodet 576 RI RI 
superfícies metálicas ou passíveis de corrosão. Deve está registrado na 65.00 37.440,00 
Anvisa. 	Apresentar 	ficha 	técnica, 	ficha 	de 	segurança 	e 	laudo 
comprovando ação bactuicuda. 

3.  

Desinfetante de uso geral 5 litros concentrado com poder bactericida, 
utilização de pisos e paredes para as limpezas concorrentes e terminais. Bombona Car 1440 P5 RI  
Perfumado. Deve está registrado na Anvisa. Apresentar ficha técnica, ficha 
de segurança e laudo comprovando ação bactericida. 

8,50 12.240,00 

4.  Detergente ácido, clareamento de pisos porosos e pedra&5 1 Bombona Isodet 40 RI RI 
16,00 60,00 

Detergente concentrado para limpeza de piso 05 litros. Deve está 
registrado na Anvisa. Apresenta, ficha técnica, ficha de segurança e laudo 

S. comprovando 	ação 	bactericida. 	Composição 	química: 	tensoativos 
aniõ específicos.. aditivos especcos, agentes alcalinizaates, preservante, corante 
eãgpa. 

Bombons Isodet 800 
21,54 17232.00 

Detergente de uso geral, onde se destina a timpeza de superfícies laváveis 
RI 6.  lisas ou porosas, tais como: pisos, paredes, fachadas, materiais sintéticos. 

plástico, aço inox. fõonicas, etc.5 1 
Bombons Isodet 88 

11,00 968.00 

Detergente neutro para 	louças 5 	litros. Concentrado com poder 

7.  umectante e desengordurante, possuindo agente alcatininnte, sem aroma, 
Bombons Isodet 1152 

RI RI 
facilmente biodcgradávct. Deve possuir notificação perante a Anvisa. 11,00 12.672.00 
Apresentar ficha técnica, ficha de segurança. 
Hipoctórico de sódio bb 50 litros concentrado com poder desinfecção. 

8 
com concentração de principio ativo de 9%. 	Comodato para dosador. 

Bombons Isodei 96 RI RI  Deve está registrado na Anvisa. 	Apresentai ficha técnica, ficha de 
segurança e laudo comprovando ação bactericida. 

158,00 15.168,00 

9.  Lava roupas líquido. Para limpeza de todos os tipos de roupas 5 1 Bombons Meu lar 53 
RI RI 

18,00 954,00 
Limpador restaurador para pisos tratados com ceras.' acabamento 

10.  
acrílico, aumentando a vida útil do tratamento do piso. Restaurador para 

Bombom tsowax 52 RI RI 
qualquer tipo de piso com cera/acabamento acrílico que necessite de 
restauração devido a riscos e perda do brilho. 51 

32,00 1.664,00 

II 

Sabonete para as mãos 5 litros, de consistência cremosa. antisséptico, 
com agentes emoliente e hidratantes, possibilitando a lavagem sucessivas 

Bombona Meu lar 288 P5 RI 
das mãos. Ter como agente bactericida o trictosan. Ser isento de formol e 
similares, 

15,00 4.320,00 

VALOR TOTAL DO LOTE RI  
104.499,92 

LOTE 02— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
LUCAS GOULART HOLANDA-ME 

CNPI: 11.435.516/0001-85 
Item DESCRIÇÃO LJnid. Marca Quant. k 

 V. 
Total 

1. 

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

Bombom Isodet 12 RI 
2504 

RI 
30048 

2 

Desinfetante 	concentrado 	Slitros para áreas criticas 	a 	base de 
quaternário de amônio. Concentração de 1 para tOO; (a 19) 	deve 
possuir composição química que evitem a oxidação, utilização principal 
cm superfícies metálicas ou passíveis de corrosão. Deve está registrado 
na Anvisa. 	Apresentar ficha técnica, ficha de segurança e laudo 
comprovando ação bactericida. 

Bombom Isodet 144 RI 
65.00 

RI 
9.360,00 

3. Desinfetante de uso geral 5 litros concentrado com poder bacteücida. Bombona Car 360 RI RI 
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utilização de pisos e paredes para as limpezas conconentes e terminais. 
Perfumado. Deve está registrado na Anvisa. Apresentar ficha técnica, 
ficha de segurança e laudo comprovando ação bactericida. 

8.50 3.060.00 

4. Detergente ácido, clareamento de pisos porosos e pedraS 1 Bombom Isodet 10 
RI 

16,00 
RI 

160,00 
Detergente concentrado para limpeza de piso 05 litros. Deve está 
registrado na Anvisa. Apresentar ficha técnica, ficha de segurança e RI 

S. laudo comprovando ação bactericida. Composição química: tensoativos 
aniónico, 	aditivos 	específicos, 	agentes 	alcalinizantes, 	preservante, 
corante e água. 

Bombona licitei 200 
21.54 4.308.00 

Detergente de uso geral, onde se destina a limpeza de superfícies 
RI RI 

6.  laváveis lisas ou porosas, tais como: pisos, paredes, (achadas, materiais 
sintéticos, plástico, aço irias, fórmicas. etc.5 1 

Bombom lsodct 22 
11.00 242.00 

Detergente neutro para louças 5 litros. Concentrado com podes 

7.  
umectante e desengordurante, 	possuindo agente alcalinizante, 	sem 

Bombom lsodct 288 
RI RI 

aroma, facilmente biodegradável. Deve possuir notificação perante a 11.00 3.168.00 
Anvisa. Apresentar ficha técnica, ficha de segurança. 

& 

Hipocl6rico 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 

Bombom lsodet 24 
RI 

158.00 
RI 

3.792,00 
segurança e laudo comprovando ação bactericida, 

9. Lava roupas liquido. Para limpeza de todos os tipos de roupas 5 1 Bombom Meu lar 13 
RI RI 

18,00 234,00 
Limpador restaurador para pisos tratados com cena,' acabamento 

l0 
acrilico, aumentando a vida útil do tratamento do piso. Restaurador para 

tipo de piso com cera/acabamento acrílico que necessite de 
restauração devido a riscas e perda do brilho. 51 

RI
qualquer 

Bombom Isowax 13 
RI 

32.00 416,00 

II. 

Sabonete para as mios 5 litros, de consistência cremasa, antisséptico, 
cora 	agentes 	emoliente 	e 	hidratantes, 	possibilitando 	a 	lavagem 

Bombons Meu lar 72 
RI RI 

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

15,00 1.080.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
26.120,48 

LOTE 03—AMPLA CONCORRÊNCIA 
IGLIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI:13.150.780/0001-06 

item Descrição (Juld. Marca Quant. 
V. 

linit 
V. 

Total 
Acidulante de 20 kg para uso em processos de lavagens Industriais, 
produtos de 1' linha deve possuir componente capazes de excluir das 
roupas os componentes dotados e alcalinos. Dosagem máxima de uso 
Igr / kg roupa seca. Deve possuir a notificação 	a Anvisa. perante 

Balde Vim sour 48 
RI 

136.00 
RI 

6.528.00 
APRESENTAR JUNTAMENTE FICHA TÉCNICA, FICHA DE 
SEGURANÇA. 

2 

Água sanitãria, 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% 	plp), 	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. 

Galão Kilimpa 24 
RI 

5,00 
RI 

120.00 

3 

Alcool gel a 70 	gI, solução anti-séptica 	com efeitos antifúngico e 
bactericida.; uso em anti-sepsia das mãos sem uso de água e papel. P11-
neutro, galão de 5 litros. Embalagem contendo: NO do lote impresso no 
rotulo da embalagem, nome e registro de químico responsável pelo 
produto, identificação do produto, marcado 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. 

Galão Asepline 80 
RI 

25.00 
RI 

2.000,00 

Alvejante (brado Em Pó de 20 kg produtos de 1' linha para utilização 
de processos de lavagem em máquinas industriais, com poder de 
desinfecção e atvejamcnto. 	Dosagem máxima de uso 4gr / kg roupa 
seca. 	l)cve está registrado na Anvisa. Apresentar juntamente ficha 
técnica, ficha de segurança. 

Balde Kin, dour 480 
RI 

153,00 
RI 

73.440.00 

5 

Amacisute 20 Litros Produtos de 1' linha para roupas de cor azul e 
consistência visco'cremosa, deve possuir tenso ativos catiõnicos à base 
de sais de quaternário de amónio que tanto amaciam como causas 
bactenostase, possuir odor perfumando. Dosagem máxima de uso 4 ml! 
kg roupa seca. 	I)eve possuir a notificação perante a Anvisa. Apresentar 
ficha técnica, ficha de segurança. 

Balde Kim sofll 480 
RI 

52.69 
RI 

25.291.20 
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Desinfetante perfumado com ação germicida e cloro ativo, fragrãncias: 
floral, eucalipto, hcrbal, 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. 

Galão Silvestre 48 
6,80 326,40 

Detergente líquido lava-louças, com P11 neutro, dermatologicamente 
testado, em embalagens contendo 5 lis. Quando da entrega o produto 
deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 

Galão l.impex 24 
00 168.00 

8 

Pasta Umectaule 20 1(6, produto de 19  tinha de P11 neutro, com poder 
de umectação em processamento industrial para roupas com diferentes 
vaus e tipos de sujidade. A base de ácido sulfõnico, com tenso ativo 
biodegradável. 	Dosagem máxima 2gfkg roupa seca. 	Deve possuir a 
notificação perante a Anvisa. 	Apresentar licita técnica, ficha de 
segurança. 

Balde Kimgcl 192 
156,00 29.952,00 

9 
Sabonete líquido para mios, fragráncia 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. 

Gatão Rcaquim 24 
6.30 

R$ 
151,20 

VALOR TOTAL DO LOTE 
137976,80 

LOTE 04- COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
D&M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNN: 11.060.208/0001-12 
11cm Descrição U.id. Marca Quitar. 

U.lt Total 
Acidulsate de 20 kg para uso em processos de lavagens industriais. 
produtos de 1' linha deve possuir componente capazts de excluir das 
roupas os componentes clorados e alcalinos. Dosagem máxima de uso 
lgr / kg roupa seca. Deve possuir a notificação perante a Aavisa. 
Apresentar juntamente ficha técnica ficha de segurança. 

Balde Indeba 
12 

RS 

80,00 

lis 
960.00 

2 

Água unitária. 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% pfp), 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. 

Galão Indeba 
6 

liS 

10,00 

liS 

60,00 

3 

Alcool Gel A 10° CL solução anti-séptica com efeitos antifúngico e 
bactericida.; 	uso cm anti-sepsia das mãos sem uso de água e papel. 
P11-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 prato de validade. 

Gatão 1' rcmissc 
20 

liS 

40,00 

liS 

 80000 

Alvejante florido em Pó de 20 Kg produtos de 1°  tinha para 
utilização de processos de lavagem em máquinas industriais, com 

m poder de desinfecção e alvejaento. Dosagem máxima de uso 4p1 
kg roupa seca. Deve está registrado na Anv,sa. Apresentar juntamente 
ficha técnica, ficha de segurança. 

Balde Indeb a 
120 

R$ 

110,00 

liS 
13.200.00 

5 

Amaciaste 20 Litros Produtos de 1' linha para roupas de cor azul e 
consistência visco'crcmosa. deve possuir tenso ativos catiõnicos à 
base de sais de quaternário de amônio que tanto amaciam conto 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. 

Balde lndet.a 
120 

RS 

10000 

liS 

1200000 

6 

Desinfetante 	perfumado 	com 	ação 	germicida 	e 	cloro 	ativo, 
fragrâncias: floral, eucalipto, herbal, lavanda ou pinho, embalagem 
com 	5 	litros, 	com 	registro 	do 	ministério 	da 	saúde, 	químico 
responsável, composição c informações do fabricante estampada na 
embalagem. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no 
mínimo, 80% do prazo de validade. 

Galão ype 
12 

lis 
1500 

lis 
18000 

Detergente liquido lava-louças, com P11 neutro, dermatologicamente 
testado. cm embalagens contendo 5 lts, Quando da entrega o produto 
deverá apresentar, no mínimo, 80% do praza de validade. 

GALÃO Indeba 
6 

liS 
13.83 

lis 
82.98 

Pasta Umectante 20 Kg, produto de 1° linha de PH neutro, com poder 
de unectação em processamento industrial para roupas com diferentes 
vaus e tipos de sujidade. A base de ácido sulfônico, com tenso ativo 

Balde Indeba 
, liS 

112.60 

liS 
5.404.00 
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biodegradável. Dosagem máxima 2g/kg roupa seca. Deve possuir a 
notificação perante a Anvisa. 	Apresentar ficha técnica, ficha de 
segurança. 
Sabonete liquido para mios, fragrância solve 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. 

Galão lndeba 
6 

RI 
10.50 

9$ 

63.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
9$ 	32.750.78 

LOTE OS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
IULIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI:13.150.780/0001-06 
11cm Descrição Uald. M Marca Quant.caie 

V. V. 
Total 

1 Ácido munífico para aplicação em limpeza bruta em geral. embalado 714 
em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de papelão com CX Dragão 18,00 12.852.00 
12 unidades. 

2 Água unitária multiplo uso de 1000mI embalado em frasco de 407 
9$ 

plástico, caixa comendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 15,00 6.105,00 

9$ 9$ 

Álcool Em Cri SOOg Embalagem Secundária Caixa Com 12 Unidades CX Fortalcool 
127 

42,00 5.334,00 

Amaciante para roupa de 2 litros embalado em frasco plástico e 9$ 
5 acondicionado em caixa de 	contendo cloreto dialquil dianelil papelão 306 

amónio, coadjuvante, perfume, preservante, corantes, acidulaote e água 
produto inspecionado pelo lnmetro com validade de 3 anos. 

UNID Softpluma 2,00 612,00 

6 
Aatiderrapaste para J1os, com 0flt o p°(Wt) pode ser utilizado em 34 

9$ 9$ 

granitos, porcelanatos, cerâmicas, mármores, ardósias e muitos outros 
revestimentos que estiverem escorregadios, rendendo até 10m2  

Lfl'RO Fax química 7,00 238,00 

9 Clarificante 	 composição: tricloreto de aalumínio 30% para piscina, 43 
as as 

acido cloridrico 1,5%. ingredientes inertes 68,5 
LnO Lipe 3&25 1.558,15 

Desinfetante 	líquido 	de 	1 	litro 	embalado em 	frasco plástico e 
10 acondicionado em caixa de 	contendo cm sua composição água. papelão 127 

ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trietanolamina, 	ácool 	etilico, 
perfume. edta e corante. (lavanda, jasnhin, eucalipto e pinho) cx c/ 12. 

CX Silvestre 15,00 1.905,00 

11 Desodorixador de ar spray 480g acrosol. acondicionado em caixas de 510 
9$ RI 

papelâo, contendo em sua composição: parfum, alcohol, aqua, sodiuni, 
nitrite e isobutante / propane. 

UNID Ultrafreslc 6.25 3.187,50 

Detergente concentrado para lavagem de roupas, cm pó com 25 kg. 
Composição alcalina produzido com matérias biodegradáveis. Deve 

12 possuir efeito sequcstrante e branqueadores ópticos. Possuir ph (1%) . 
11.5 ± 0.5. Dosagem máxima de uso 3gr /kg roupa seca. Deve possuir a 
notificação perante a Anvisa. Apresentar juntamente ficha técnica, ficha 
de segurança. 

Pcr m 3000 
281 R$ 	190,27 

53.465,87 

13 Detergente liquido lava loiças de SOOmI das mais variadas fragrâncias 102 
R$ RI 

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

CX Limpcx 24,00 2.448.00 

14 Evita moro neutro, laranja ou lavanda lOOg elimina a umidade e o 255 
9$ 

mofo de móveis. UNID Moilim 2,28 581.40 

15 Ilipoclorito de ealeio (cloro) granulado para uso cm piscinas. 65% 
minimo de cloro ativo e norma abril 34.84. 

1(0 Upa 
43 

RI 

11.00 

9$ 

473.00 

16 Inseticida spray 300m1 usado para exterminar insetos (barata. formigas, 170 
RI 9$ 

moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas. 
embalado em frasco de 300m1. 

UND Ultra 6,90 1.173,00 

17 Limpa vidros SOOmI indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 212 
RI 9$ 

de dedos, com transparéncia total aos vidros, sem amoníaco. embalado 
em frasco de 500m1. 

UND Milimpa 1,30 215.60 

18 Limpador deaengordunate 	cozinha de SOOml embalado em parti 170 
frasco plástico, contendo em sua composição: buril éter sulfato de 

UNID Pratice 9$ 9$ 
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sódio, ácido cítrico, álcool graxo eloxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

2,20 374,00 

Limpador multi - uso de SOOmI embalado em frasco plástico com a p4 itt 
19 composição contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso 1020 

ativo não iónico. alcalinizante. sequestrante. solubilizantc. éter glicólico, 
álcool, perfume e água 

UNID Kilimpa 1.40 1.428,00 

20 Lustra 	móvel 	perfumado 	200ml, embalado em 	(rasco plástico. 510 
Itt itt 

contendo 	parafina emulsificantes, 	solvente, 	umcctante, 	preservante. 
fragância e água. 

UNID Aldax 2,14 1.091,40 

Pasta para limpeza em alumínio, sem perfume, embalagem com Rã Rã 
21 identificação do produto, marca do fabricante, recipiente de 500 ml cx 

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

CX Cristal 
10 

31,20 312,00 

Pedra unitária com suporte de ststenção (desodorizador sanitário) na 
fragância lavanda com 40g embalada em caixa de papelâo, contendo na Rã Rã 

22 composição: dodecil. beazeno sulfonato de sódio, sílica, sulfato de 
sódio, 	carbonato 	de 	sódio, 	corantes 	e 	fragãncia. 	Não 	contém 
paradiclorobenzeno. Produto inspecionado pelo lnmetro, com validade 
de 3 anos, 

UNID Sanilar 
3060 

0,60 1.836,00 

23 Polidor de alumínio liquido SOOml embalado em frasco plástico e 204 
R$ 

acondicionado cm caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição emulgador, essência conservante. 

CX Qbrillso 18,00 3,672,00 

Sabão 	em 	p6 	caixa 	SOOg, 	embalada 	em 	caixa 	de 	papelão e Rã Rã 
24 acondicionada era caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua cx 

composição: tensoativo aniõnico, tamponanles, coadjuvantes, sinergista. 
corantes, enzimas branqueador óptico. essência, água alvejante e carga. 

Invicto 
153 

67,50 10,327,50 

26 Sabão 	glicerinado 	multiativo 	perfumado 	em 	barra 	testado 510 
Rã Rã 

dermatologicamente, em embalagem com 05 unidades com cada basta 
pesando 200g. Produto inspecionado pelo Inmetro 

PCT Uno 5,00 2.550.00 

28 Sabonete 	liquido 	na 	fragrància erva doce para mãos com ação 306 
Rã Rã 

bactericida de 500m1 embalado em frasco 	 inspecionado plástico, produto LITRO Reaquil 1,43 437,58 
pelo [enterro. 

Sabonete suave 	com extrato de 	fnitn e bidralsate 90g em 
embalagem de papelão contendo em soa composição sabão base de Rã Rã 

29 sódio, água. carbonato de cálcio, perfume. clorcio de sódio, óleo de 
semente de girassol, carbonato de sódio, glicerina, extrato de aloe vera, 
dióxido 	de 	titánio, 	ácido 	etilcnohidroxidiiosfónico, 	ácido 
etilenodiaminotcracético, hidroxitolueno butilado 

Unid Prolex 
510 

1.50 765,00 

Silicone gel, para pneus, borrachas, párachoques. banco de couro. Rã Rã 
30 painésis, plásticos, vinil. Rasco c/ 210g, com registro no ministério da 

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

Uniãoquimica 
51 

330 168.30 FRASCO 

Rã Rã 
31 Polidor de aço moa liquido SOOmI embalado cm frasco plástico e 85 

acondicionado em caixa de papelão com 24 unidade. 
CX Polimos 13,00 1.105,00 

Rã 
VALOR TOTAL DO LOTE 114275,90 

LOTE 06— COTA DE APROXIMADAMENTE 15% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI:13.150.780/0001'06 

em Descrição Vald, SIma Quaat, 
Util Total 

1 Ácido 	muriático 	para 	aplicação em 	limpeza 	bruta em geral. 126 
Rã Rã 

embalado em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de 
papelão com 12 unidades. 

CX Dragão 18,00 2.268,00 

2 Água unitária multiplo uso de I000mI embalado em frasco de 73 
Rã Rã 

plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com bipoclorcto de sódio 

CX Kilimpa 15,00 1.095.00 

4 23 
Rã Rã 

Álcool em grei SOOg embalagem secundina caixa com 12 unidades CX Fortalcool 42,00 966,00 

Amaciaste para roupa de 2 litros embalado em frasco plástico e Rã Rã 

acondicionado cm caixa de papelão contendo cloreto dialquil dintetil 
amónio, coadjuvante, perfume, p,cservantc, corantes, acidulante e água 

UNID Soítpluma 2,00 109,00 
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produto inspecionado pelo lnmetm com validade de 3 anos. 

6 
~derrapasse pira pisos, com 01k o produto pode ser utilizado em 6 

R$ as 
granitos, porcelanatos, cer*micas, mármores, ardósias e muitos outros 
revestimentos que estiverem escorregadios, rendendo até 10m 

LITRO Fax quirnica 7,00 42,00 

9 Clarificante 	 composição: tricloato de alumirtio 30% para placi.a, 
R$ R$ 

acido cloridrico 1,5%, ingredientes inertes 68,5 
LITRO 36,25 253.75 

Desinfetante 	liquido de 	1 	litro embalado em 	(rasco plástico e as as 
10 acondicionado em caixa dc 	contendo cm sua composição água. papelão 23 

ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trict,anolamina, 	â~etilico, 
perfume, edta e coranle. (lavanda. jasmin. eucalipto e pinho) cx e/ 12. 

CX Silvestre 15.00 345.00 

11 Desodorirador de ar spray 400g aerosol, acondicionado cai caixas de 90 
RS R$ 

papelão. contendo cm sua composição: parfum, alcohol, aqui, sodium, 
nitrite £ isobutanie / propicie. 

UNID Ultrafreslc 6.25 562,50 

Detergente concentrado para lavagem de roupas, em pó com 25 kg. 
Composição alcalina produzido com matérias biodegradáveis. Deve as as 

12 efeito saquesrrante e branqueadores ópticos. Possuir 	- possuir 	 p11(1%) 49 
11,5±0,5. Dosagem máxima dcuso3gr/kg roupa seca. Deve possuir a  
notificação perante a Anvisa. Apresentar juntamente ficha técnica, ficha 
de segurança. 

p 	' VJm 30® 19027 932323 

13 Detergente liquido lava louças de SOOtal das mais variadas fragsladu 18 
as as 

embaladas em frascos plásticos e acondicionados em caixas do papelão 
com 24 unidades 

CX Limpa 24.00 432,00 

R$ 
14 Evita mofo neutro, laranja ou lavuada lOOg elimina a umidade e o 45 

mofo de móveis. UNI!) Moflim 2.28 102,60 

as R$ 
15 Ilipoeloflto de cálcio (cloro) granulado para uso em piscinas, 65% 7 

mínimo de cloro ativo e norma abot 34-84. 
1(0 Lipe 11.00 77.00 

16 inseticida spray SOOml usado para exterminar insetos (barata, formigas, 30  
as R$ 

moscas, pernilongos. mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas, 
embalado em (rasco dc 300m1. 

UM!) IJIlra 6,90 207.00 

17 l.impa vidros SOOmI indicado para a limpeza de embaçamento e mascas 38 
R$ R$ 

de dedos, com transparencia total aos vidros, sem amoniaco. embalado 
em frasco de 500m1. 

UNE) Kilimpa 1,30 49.40 

Limpador deseagordarante para cozinha de SOOmI embalado cm R$ R$ 
18 (rasco 	contendo em sua composição: buril éter sulfato de plástico, 30 

sódio. ácido cítrico, álcool giaxo etoxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

UNI!) Pratica 2.20 66,00 

Limpador multi - uso de 500m1 embalado em Frasco plástico com a as as 
19 composição contendo linear alquil bcnzeno sulionato de sódio, tenso 180 

ativo não iônico, atcalinizante, sequestrante, sotuhili,ante, éter glicólico, 
álcool, perfume e água 

UNID Kitimpa 1.40 252.00 

20 Lustra 	móvel 	perfumado 200m1, embalado cm 	frasco plástico, 90 
as as 

contendo 	parafina cmulsificantcs, solvente, 	umectante, preservante. 
fragância e água. 

UNID Aldax 2.14 192.60 

Pasta para limpeza em alumínio, sem perfume, embalagem com as as 
21 identificação do produto, marca do fabricante. recipiente de 5 	ml cx 

c112,  Quando da entrega 	produto deverá apresentar, no mínimo, 80% 
do prazo de validade. 

cx 2 
31,20 62,40 

Pedra unitária com suporte de sustenção (desodorizador sanitário) na 
fragância lavanda com 40g embalada em caixa de papelão, contendo na R$ as 

22 composição: dodecil, benzeno sulfonato de sódio. sílica, sulfato de 540 
sódio, 	carbonato 	de 	sódio, 	corantes 	e 	fragância. 	Não 	contém 
paradiclorobenzeno. Produto inspecionado pelo letreiro, com validade 
de 3 anos. 

UNI!) Sanilar 0,60 324.00 

23 Polidor de alumínio liquido 500m1 embalado em frasco plástico e 36 
R$ R$ 

acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição emulgador, essência conservante. 

CX Ohritha 18.00 648.00 

Sabão em 	p6  caixa 	500g, embalada em caixa de papelão e 
24 acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo cm sua 27 

composição: tensoativo aniônico, tamponantos, coadjuvantes, sinergista. 
corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água. alvejante e carga. 

CX Invicto 1 	67,50 1.822.50 

26 Sabia 	glicerinado 	multiativo 	perfumado 	em 	basta 	testado 90 
R$ as 

dermatologicamcntc, cm embalagem com 05 unidades com cada barra 
pesando 200g. Produto inspecionado pelo lnmetro 

PCI' Uno 5.00 450,00 

28 Sabonete liquido na fragrlacia erva doce 	mãos com ação para 54 
bactericida de SOOmI embalado em (rasco plástico, produto inspecionado 

LfRO Reaquil 11$ RS 

iri 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

pelo lnmetro. 1,43 77,22 

Sabonete suave tom extrato de Frutas e hidratante 90g em embalagem 
de papelão contendo em sua composição sabão base de sódio, água. RI RI 

29 carbonato de cálcio, perfume, cloreto 	 m de sódio, óleo de somente de 
girassol, carbonato de sódio, glicerina, extrato de aloe Vera. dióxido de 
titlriio, ácido elilenobidroxidifosfõnko, ácido etilenodiaminoteracético, 
hidroxitolueno butilado 

IJnid l'rotex 
90 

1,50 135,00 

Silicone gel, para pneus. bonachas, pára-choques, banco de couro, pj pj 
30 paindsis. plásticos. vinil. Frasco c/ 210g, com registro no ministério da 

saúde, químico responsável. Quando da entrega o produto deverá 
apresentar,  no minimo. 20% doprazo de validade. 

Frasco União quimica 3.30 29,70 

31 Polidor de aço itroz líquido SOOmI embalado cm frasco 	e plástico Polinox
15 

RI RI 

acondicionado em caixa de papelão com 24 unidade. ex 13,00 195.00 

RI 
VALOR TOTAL DO LOTE 20.085,90 

LOTE 07- AMPLA CONCORRÊNCIA 

SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNN: 63.556.427/0001-90 

Rem Descrição Unld. Marca Quant 
V. 

Unit 
V. 
TI 

Absorvente proteção total ultrafino com abas pacote de 8 
unidades 	tendo 	na 	sua 	composição 	celulose, 	polímero 
superabsorvente, 	polietileno, 	polipropileno, 	adesivos 
tertnoplâsticos, papel siliconado, com neutralizaste de odores, 

a Pit 
144 

RI 
522 

Ri 
75168 

2 Aparelho de barbear com 2 unidades cada fita com resinas 
tennopiástica, eiastãtnero, alumínio, aço inoxidável revestido com 
platina. 

PAR Bit 
144 

RI 
348 

Ri 
515,52 

3
Ri 

Base para unhas (mãos e pés) em embalagem com Bml. UNID Luduran 
48 

2.08 
Ri  

99,84 

Bloqueador solar fps50 200rn1. 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 palia. 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 estearfilco, benzoato 
de 	alquila 	c12-15, 	bis 	etilexiloxifenol 	metoxifenli 	trlazlna, 
butilcarbamato 	de 	iodopropinila, 	buttleno 	glicol, 	carbômero, 
potássio fosfato de cetila, crospolímero de acrllatos/acrilato de 
alquila c10-30, dimeticona, dióxido de titánlo, edta dlssódico, 
fenoxietanol, fragrância, isoestearato de lsoproplla, metoxicinamato 
de 	etilexila, 	palmitato 	de 	cetila, 	salicilato 	de 	etilexila, 
tetraidroxipropil etllenodiamina, tflberrenina, tricontanil pvp. 

Unid Alg sua 
1920 

Ri 
16.76 

Ri 
32.179,20 

5 Colônia infantil unlsex de lOOmI na fragrância cheirinho de bebê 
ou lavanda sendo refrescante e suave, dermatologicamente testada. UNI!) Mune! 

144 
13 

7.22 
RI 

1.03948 

7 
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. 

UNID Alyne 
40 

592 
RI 

28416 

8 

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, laurel sulfato 
de sódio, sabor, fosfato trissódico, sacarina sódica, Fonnaldefdo, 
corante verde 

UNID Even 
480 

Ri 
1.50 

Ri 
720.00 

9 
Desodorante aerosol 175 ml antitranspirante UNID suave 

48 
Ri 

6,40 
RI 

307,20 

10 Esmalte para unhas (mãos e pés), em embalagem com 8 mi, cores 48 
variadas UNID Luduran 

R$ 

.08 

Ri 
99,84 
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, Página 

11 
Removedor de esinaltescom glicerina,em embalagem com 100m1 UNID Francyrose 

48 
RI 

2.35 

145 

112.80 

13 
Shainpoo 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 ohgoelementos, 
estruturas lónlcas. 

UNID Alyne 
48 

RI 
5,15 

RI 
247.20 

VALOR TOTAL DO LOTE RI  
36.357,12 

LOTE 08— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNPI: 63.556.427/0001-90 
11cm Descrição Unld. Marca Quaat. V. 

Vais 
V. 

Total 
Absorvente proteção total ultratino com abas pacote de 8 unidades 

lendo 	
na 	sua 	composição 	celulose, 	polímero 	superahsoncntc.

PCI' 
polietileno. polipropileno, adesivos termoplás*ico& papel silicon:tdo, 
com neutralizaste de odores, 

Vil 36 
RI 

5,22 
RI 

187.92 

2 
Aparelho de 	barbear com 	2 	..Idades cada 	fila com 	resinas 
termoplástica, 	clasiámero, alumínio, aço inoxidável 	revestido com 
platina. 

PAR Bic 36 CO 12888 

3 Base paraunhas (mãos e pés) cm embalagem com Sml. UNID 1 Âiduran 12 
R$ RI

2,08 	24,96 
Bloqueador solar fps50 200m1. loção cremosa, não oleosa, aumente 
em 50 vezes a proteção natural da pele exposta ao sol. não sai na água, 
por no mínimo 2 bons. Para proteção da pele dos efeitos nocivos das 
radiações uv-a c uv-b devido ao excesso de sol. Tem que oferecer alia 
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 179x68 mm na sua composição: água, acetato dc

Un'd 
vitamina 	c, 	álcool 	eslearílico, 	benzoato 	de 	alquila 	c12-15, 	bis 
etilexiloxifenol metoxifenil triazina, butilcarbamato de iodopropinila, 
butileno glicol. carbõmero, potássio Fosfato de cetila, orospolímero de 
acrilatosaciilato de alquila c10'30, dimeticona, dióxido de titánio, edta 
dissódico, 	Fenoxietanol, 	fragrância. 	isoesteanto 	de 	isopropila. 
metoxicinamato de clilexila, palmitato de cetila. salicilato de etilcxila, 
tetraidroxipropil etilenodiamina, triberrenina, tricontanil pvp. 

A' suo 
RI 

16.76 
RI 

8.044.80 

Colônia infantil •ulsei de lOOmI na fragráncia cheirinho de bebê ou 
lavanda sendo refrescante e suave, dermatologicamenie lestada. 

VNID Munel 36 7,22 
RI 

259.92 
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 iônicts. 

UNIO Aluna 12 RI 
5.92 

RI 
71.04 

8 

Creme dental tripla ação no sabor menta 908 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, Formaldeído. corante 
verde 

UNID Even 120 
RI 

1.50 
RI 

180 ,00 

9 Desodorante aerosol 175 ml antilranspirante UNID suave 12 640 76.80 

10 
Esmalte para unhas (mãos e pés), em embalagem com 8 ml, cores 
variadas UNID Luduran 12 

2,08 
RI 

24,96 

11 Removedor de esmaltes com glicerina. em embalagem com lOOmI UNID lkancy rase 12 
2,35 28,20 

13 

Sliampoo 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 oligoclemeatos, estruturas 
iônicas. 

UNID AI)' 12 
RI 

5.15 
RI 

61.80 

VALOR TOTAL DO LOTE 
9.089,28 

LOTE 09— AMPLA CONCORRÊNCIA 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.13510001-38 
V. V. 

11cm Descrição Uuid. Mana Quaat. tl.it Total 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

HornzoN'rE 

11 

2 
Copo descartável 	para 	água, 	cor jeitosa, capacidade 	200.1, 
reforçado, de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 
unidades. 

PCI' Maraiá 4800 
240 12.480,00 

3 Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade 50.1, reforçado, 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. PCI' Maratá 3200 tU 

1.30 
P3 

4.160,00 
4 Guardanapo de papei contendo 50 unid de 14 z 14cm. embalagem 

em pacotes plásticos. per Leve 2400 1111 
0.65 

R$ 
1.560.00 

5 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 23 x 22cm, embalagem
PCI' 

cm pacotes plásticos. 
Leve 

2400 
P3 

0,50 
liS 

1.200,00 
6 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 33,5 z 32,5cm, 

embalagem em pacotes plásticos. 
PCI' 

Leve 
2400 

R$ 
1.00 

R$ 
2.400.00 

Pano de chão de saco alvejado especial 40 a 70cm. UNID Polo 2400 
2,00 4.800.00 

Pano de prato (formato retângulo medindo 45* 70em) UND 
Polo 

160 
lis 

1.50 
R$ 

240.00 
10 

Pano flanela 38x55 cm na cor amarela embalado cm saco plastico. UNID Pratic 240 
2,00 480,00 

11 

Pano multi-uso com cores difetenciadas, evitando a contaminaçio 
por limpeza cruzada que sejam considerados descartáveis, podem ser 
lavados 	normalmente 	com 	detergentes 	com 	ação 	antibactria 
garantindo a reutilização. Limpem leve com maior descartabilidade. 
absorção e já 'enha cortado nas seguintes dimer8ões: panos de 33 em 
a 60 em embalados em caixa de papelão com 100 unidades. 

cx 40 
liS 

55.00 
liS 

2.200.00 

12 
Papei aluminlo 30 a 73cm embalado em sacos plástico ROLO Alumilscp 240 

R$ 
240 

liS 
624.00 

13 
Papel aluminlo ei 100.1, UNID 

Alumilscp
ao  Rli 

32.30 
liS 

2.584.00 
14 Papel alumlaio, material alumínio, comprimento 7.50 m a largura 30 

cm ROLO 
Alumilscp 

160 
2.60 

lis 
416,00 

15 
Papel filme de ps'c 28 a 30em embalado em sacos plastico ROLO Wyba 240 

liS 
3.00 

liS 
720.00 

16 Papel higiénico de cor branca, perfumado, picotado, folha simples. 
medindo 30 a ]Ora cada rolo, embalados em fardos de sacos plásticos 
contendo 16 pacotes com 04 rolos cm sacos plásticos de 30 metros. 

FARDO Livy 640 
R$ 

27.00 
liS 

17.280.00 

17 Papel toalha lnterfolhaa lop duas dobras, cor totalmente branca, RS 
grande absorção de agua e ohm. ressencia. Pacote com 1000 folhas. 

PCI' Trevo 2400 7.50 
lis 

18,000.00 
18 Papel toalha para cozinha com alta absorção, pacote com 2 rolos de 

6O folhas 22x2O. PCI' leve 800 
liS 

2,90 2.320.00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
 

71.464,00 

LOTE lO —COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARÁ PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDAME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
isca. 

Descrição Uald. Mana Qual. 
V. 

Unit Total 

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

PCi' Maratá 1200 
2,60 3.120.00 

3 Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade 50.1, reforçado, 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico cor', 100 unidades. PCI' 

Maratá :__ 
1,30 

RI 
1.040,00 

4 Guardanapo de papei contendo 50 unid de 14 a 14em. embalagem 
cm pacotes plásticos. 

pfl' l.cvc 600 
R$ 

0.65 
RI 

390,00 
5 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 2.3 a 22cm. embalagem 

em pacotes plásticos. PCT 
Leve 

600 
lis 

0.50 
RI 

300,00 
6 Guardanapo de papel contendo 50 unid. de 33.5 a 32,5cm, 

embalagem em pacotes plásticos. PCI' 
Leve 

600 
R$ 

1.00 
RI 

600,00 

Pano de chio de saco alvejado especial 40 a 70em. UNID Polo 600 
liS RI 

2,00 1.200,00 

Pano de prato (formato retângulo medindo 45* 70cm) UND 
Polo 

40 
R$ RI 

1.50 60,00 
10 

Pano flanela 38i58 liS lIS 
cm na cor amarela embalado em saco plástico. UNID Pralic 60 

2.00 120,00 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

11 

Pano multi-uso com cores diferenciadas, evitando a contaminação 
por limpeza cruzada que sejam considerados descartáveis, pedem ser 
lavados 	normalmente 	com 	detergentes 	com 	ação 	antibact&ia 
garantindo a reutilização. limpeza leve com maior dcscartabilidade. 
absorção  e já senha cortado nas seguintes dimensôcs: panos de 33 cm 
xbocm embalados em caixa de papelão com 100 unidades. 

a Pratie 10 
R$ 

55.00 
RI 

550.00 

12 RI RI Papel alumínio 30 x 7,5cm embalado cm sacos plastico ROLO Alumilsep 60 
2.60 156.00 

13 Alumilsep RI RI Papel alumínio cJ IOOmts UNID 20 
32.30 646.00 

14 Papel alumínio, material alumínio, comprimento 7.50 m x largura 30 
ROLO 

Altaatilsep 
40 RI RI 

cm 2.60 104.00 
15 RI RI Papel filme de pvc 28 x 30cm embalado cm sacos plástico ROLO Wyba 60 

3.00 180.00 

16 Papel higiênico de cor branca, perfumado, picotado, folha simples, 
RI RI medindo 30 x lOm cada rolo, embalados cm fardos de sacos plásticos 

contendo 16 pacotes com 04 mios cm sacos plásticos de 30 metros. 
FARDO Livy 160 

27,00 4.320.00 

17 Papel toalha Interfolhas top duas dobras, cor totalmente branca, peir Trevo 600 
RI RI 

grande absorção de agua e ótima resistência. Pacote com 1000 folhas. 740 4.500.00 
18 Papel toalha para cozinha com alta absorção. pacote com 2 rolos de 

PCT Leve 200 
RI 

60 tolhas 22' 20. 2.90 580.00 

VALOR TOTAL DO LOTE RI  
17.866.00 

LOTE 11—AMPLA CONCORRÊNCIA 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÓES EIRELI-ME 

CNPI: 63.556.427/000190 
Item Descrição (fali Mi na QaaaL 

V. V.
Unit  total 

1 Saco bobina e capacidade pfo2kgc/1(X) PCT Forpak 460 R$ 	15.19 
RI 

6,987,40 

2 Saco para gelo 3kg, LJt4ID Mo 9200 RI 	1.69 
RIcambo 

15.548,00 
Saco para lixo hospitalar de capacidade lii litros, para material 

3 infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da 
Anvisa, Pacotes com 100 unidades 

PCI' Rava 2576 RI 	27.81 
713846 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 200 litros, para material RI 
8 infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da PCI' Rava 1380 RI 	39,00 

Anvisa. Pacotes com 100 unidades 
Saco para lixo hospitalar de capacidade 30 litros, para material 

RI 
9 infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e espcciflcaçóes da 

Anvisa. Pacotes com 100 unidades 
PCI' Rava 1380 RI 	10,49 

14.47620 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 40 litro,, para material 
10 infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações. da 

Anvisa. Pacotes com 100 unidades 
PCI' Rasa 2475 RI 	13.80 

3415500 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 60 litros, para material 
RI 

11 infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e ospecificações da 
Anvisa. Pacotes com 100 unidades 

PCI' Rasa 1380 RI 	14.70 
20286.00 

Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 5kg de 
RI 

12 polietileno de alta densidade a 	c polielileno de baixa densidade 
linear a 20% atóxico 

KG Plastec 138 RI 	1743 
2.419,14 

Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 21qg de 
RI 13 polietileno de aha densidade a 80% e polietileno de baixa densidade 

linear a 241% atóxico 
1(0 Plastec 138 RI 	17,53 

2.419.14 

14 Per 
Saco plástico preto, reforçado paparalixo, com capacidade de 40 litros, 
acomodado em embalagem com 100 unidades. 

Rava 2300 RI 	6.70 RI 
15.41000 

15 
Saci, plástico pato, reforçado, para lixo, com capacidade de 100 
litros. acomod..do em embalagem com 100 unidades Pcr Cçl 2300 RI 	34,50 RI 

79.350.00 

16 
Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de 20 
litros, acomodado em embalagem com 100 unidades Pcr Rava 2300 

RI 
4,75 

RI 
10.925,00 

17 
Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de 60 litros Pcr Rava 2300 RI RI 
acomodado cm embalagem com tOO unidades. 9,80 22.540,00 

18 Saco plástico transparente, com capacidade de armazenar 1/2 kg. QUILO plastec 19 RI 	16.50
R$ RI 

VALOR TOTAL DO LOTE RI  
350,287,94 
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LOTE 12—COTA DE APROXIMADAMENTE 8% PARÁ PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
SPE DISTRIBUIDORA £ REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNN: 63.556.427/0001-90 
Item 

- 	— -- 

Descrição 
- 

U.id. QsaaL 
V. 

lJ.it 
V. 

Total 
1 RI 

Saco Bobina ti Capacidade P1 02kg CI100 PCT Porpak 40 RI 	15.19 
607,60 

2 RI 
Saco para gelo 3kg. UNID Mucambo 800 RI 	11A 

1.352.00 
Saco para lixo hospitalar de capacidade 100 litros, para material 

RI infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da 
AnSa. Pacotes com 100 unidades 

PCT Rava 224 RI 	27,81 
6.229.44 

8 Saco para lixo hospitalar de capacidade 200 litros, para material 
RI infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da 

Anvisa. Pacotes com 100 unidades 
PCT Rua 120 RI 	39,00 

468000 

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

PCI' Rava 120 RI 	10,49 
1.258.80 

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

PCT Rava 215 RI 	13,80 2.967,00 

11 Saco para lixo hospitalar de capacidade 61 litros, pata material 
RI infectado na cor branco leitoso, dentro das normas c cspecificaçóes da 

Anvisa. Pacotes com 100 unidades 
PCT Rava 120 RI 	14.70 

1.764.00 

12 Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 5kg de 
polietilcno de alta densidade a 80% e polictilcno de baixa densidade 
linear a 20% atóxico 

KC Ptastec 12 RI 	1743 
2106 

b 
13 Sircis plástico para armazenar alimentos capacidade para 2kg de 

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

1(0 Ptsscc 12 RI 	1743 
210.36 

14 Saco plástico preto, reforçado para lixo, com capacidade de 40 litros, 
PCT Rua 200 RI 

RI 
acomodado em embalagem com 100 unidades. 

6,70 
1.340.00 

15 Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de 100 
PCT RI 	3450 

RI 
litros, acomodado em embalagem com 100 unidades 

copiei 200 6.900,00 

16 Saco plástico preto, reforçado, pala lixo, com capacidade de 20 
PCI' Rava RI 

litros, acomodado em embalagem com 100 unidades 200 RI 	4,75 
950.00 

17 Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de 60 litros Per Rasa 200 
RI 

acomodado em embalagem com 100 unidades. RI 9.80 1.960.00 
18 RI 

Saco plástico transparente, com capacidade de armazena. 1/2kg QUILOplaatcc 1 RI 	16,50 
16.50 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 

 - 30A46.06 

LOTE 13— AMPLA CONCORRÊNCIA 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

[tem Descrição US Mana Q.a.t. V. 
liait 

V. 
Total 

Bácia em plástico material virgem resistente com alça de 10 litros na 
UNID Santana RI 

RI 
cor azul ou transparente. 80 

780.00 

2 Bacia cm plástico material virgem resistente com alça de 25 litros na 
UNID pareciam80 RI 	31,25 RI 

cor azul ou transparente. 2,500.00 
Bácia em plástico material virgem rcsistcntc com alça de 30 litros ' cor anil ou transparente. UNID Jaguar 80 RI 	28.75 

2.30000 
Biela em plástico material virgem resistente com alça de 60 litros 
média. UNID lt'ap 80 RI 	21.88 1.750,40 
Bácia em plástico material virgem resistente, com alça, de 20 litros, 
na cor azul ou transparente. UNID Limar 80 RI 	7.71 616,80 

o Balde em plástico material virgem resistente de 20 litros na cor azulUNID 
[PC 160 R$ 	6,2$ 

RI 
transparente 1.000,00 
Carro de manutenção e limpeza funcional em plástico e ou 
microfibras com prensa, bandeja para, utensílios de limpeza, balde de 5 

RI 9 litros, com saco cm lona, com suporte para vassoura, rodo, mop pó e 
mop urnido com para choque de borracha e rodas silenciosas com 

UNID Betasnim 8 RI 	903,98 7.231,84 

armário de trancas com duas porias. 

* 
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10 Cesto com tampa para lixo de 12titros em plástico resistente. UNID Giplas 80 RI 	7.50 

RI 
600,00 

12 Cesto com tampa para lixo de 2011~em plástico resistente. UNID ]PC 80 RI 	8,25 
RI 

660,00 

13 Cato dado p/ lixo com 08 litros em plástico resistente UNID Polifort 80 RI 	2.88 
RI 

230,40 

14 Ciscador rabo de cavalo de plástico co 	cabo plastificado. UNID Aguiar 
RI

m 48 RI 	7,50 
36000 

Co.Juato de lixeira com 04 depósitos pata classificação de lixo 
reciclavel, com capacidade de 50 litros cada deposito nas cores da 

15 reciclagem com os repectivos adesivos identificando cada uma. Com  
COMI Santana 24 RI 	500,00 

RI 
suporte para fixação. parafusos. porcas, etc. Matérial em polietileno de 
rotomoldagem de alta densidade, com proteção uv, com tampa 
basculante, 

12.000.00 

16 Dispensador para copos 200m1 laos UNID Globo 48 RI 	23.75 
RI 

1.140.00 

17 DIspensador de papel toalha interolhas, em polipropileno de alia 
UNID ftem 80 RI 	32.50 

RI 
durabilidade. 2.600,00 
Dlspeusser parede para álcool gel e sabonete líquido manuseio 

18 prático e 	fácil de 	ser 	instalado, seu 	acionamento é através de 
tecla, produzido em plástico de alta resisténcia; reservatório interno. 

UNID prtmsaIc 80 RI 	19.38 
RI 

1.550,40 
visor central transparente; aprovado pela Anvisa. 

RI 
19 Espanador de cisal com cabo de madeira tamanho aproximado 30em. UNID Mirra 40 RI 	1,64 

6560 
Lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para 1001. 
Injetada 	cm 	polipropileno de alta densidade. possui 	pedal 	para 

RI 
20 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. 

UNID Lar plásticos 80 RI 	250,00 
20.000,00 

25 Lixeira cm plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNID Milplastic 240 RI 	17,50 
RI 

420000 
Lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para 25 litros. 
Injetada 	em 	polipropileno de 	alta densidade, 	possui 	pedal pata RI 26 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 

UNID plasúltil 160 RI 	66,25 
10.600.00 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade pala 50 litros. 
Injetada cm 	polipropileno de 	alta densidade, 	possui 	pedal para 

RI 27 acionamento da tampa, evitando a retro-cootaminação. alça para 
sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque 
durante o acionamento da tampa. 

UNID plasáltil 80 RI 	81.25 

28 Mop pó acrilico de tamanho de 60cm de composição (tecido: I00 
UNID Hetannin 120 RI 	87,00 

RI 
alcod.uo: tu,: SS 	de acrítico) com cabo. 10.440,00 

29 Stop úmido sintético ponto dobrada 340% com con~ição (30* de 
alsod.o 	20' 	de viscose/ 5O' 	poliéster com -abv 	completo) 

UNID Betannin 120 RI 	69,80 
RI 

8.376.00 
Pá com caixa coletora cm poliestileno e cabo anatómico em alumínio 

RI 30 com altura crgonomérrica. contendo trava de fixação do cabo na pá 
para transporte e despejo dos detritos, sendo leve e resistente. 

UNID lictannin 80 RI 	39,38 
315040 

31 Pá para lixo, plástico de cabo longo UNID Difranã 40 RI 	3.06 
RI

s 
122.40 

Rodo cm plástico resistente com 30 cm com cabo em madeira 
plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção 

RI 32 da água acumulada, ponteira de plástico para rosqueamento do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para sa 
utilizado tanto em pequenas como em grandes superfícies. 

UNID Difratias 240 RI 	429 1.029,60 

Rodo cm plástico resistente com 50 cm com cabo em madeira 
plastificado. borrachas porosas duplas, com maio, poder de absorção 

RI 33 da água acumulada, ponteira de plástico para rosqueamento do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto em pequenas como em grandes superficies 

UNID Difrancis 240 RI 	7,01 
1.682.40 

Rodo manual em plástico resistente com lâmina de eva, anatómico, 
RI 34 prático e resistente para pias e vidros para a retirada eficaz de água 

acumulada nas dimensões de 24x1. 
UNID Difrancis 80 RI 	2.11 iso 

Rolo de plástico auto adesivo para encapar e plastificar livros 
35 cadernos e documentos (papel contaci) transparente, medindo 45 cm x 

25 m. 
ROLO Plastifil 80 RI 	34,88 

2.790.40 

36 Vassoura de ayloa com material sintético, pigmento e metal. UNID Difreacis 320 RI 	3.18 
RI 

1.017,60 

37 Vassoura de plaçava com capa plástica, cabo 	 com rosca plastificado UNID 320 RI 	4.38 
RI 

1.401.60 

38 Vassoura gari -(um central 31 furos UNID 80 RI 	5.00 
RI 

Difrancis 400,00 
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39 
Vassoura 	ideal 	para 	piso 	liso 	contendo em 	sua 	composição 
pigmento, matéria sintética e metal com cabo de plástico 

UNID 
Difrancis 

320 RI 	4,53 1.44.60 

40 Vassoura limpa teto com cerdas cm nylon com cabo cm alumínio de 
2m para limpem de tetos e pós de ventiladores 

UNID 
Difrancis 

40 RI 	t 37800 

44 Vassoura para bidê cabo plástico com suporte azul 30cm. UNID Difrancis 48 RI 	244 126,72 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 

178.349.93 

LOTE 14— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/000183 

Itt. Descrição (i.it Marca Quitas. 
V. V.

U.lt 	Total 

Biela em plástico material virgem resistente com alça de lO litros 
'a 

 
cor azul ou transparente. 

UNID Sa 20 RI 	9,75 
RI 

195,00 

2 
Bacia em plástico material virgem resistente com alça de 25 litros na 
cor azul ou transparente. 

UNIU Paramunt 20 RI 	31.25 
RI 

625,00 
Biela em plástico material virgem resistente com alça de 30111106 na 
cor azul ou transparente. 

UNIU Jaguar 20 RI 	28.75 
RI 

575,00 
Biela em plástico material virgem resistente com alça de 60 litros 
média. 

UNID Ibap 20 RI 	21.88 
RI 

43760 
Biela em plástico material virgem resistente, com alça, de 20 litros, 
na cor azul ou transparente. 

UNID .mn 20 RI 	7,71 
RI 

154,20 

8 
Balde em plástico material virgem resistente de 20 litros na cor azul 
transparente 

UNIU Ipe 40 RI 	635 
RI 

250,00 

9 

Carro de maautençlo e limpeza funcional em plástico e ou 
microftbras com prensa, bandeja para utensílios de limpeza, balde de 5 
litros, com saco em lona, com suporte para vassoura, rodo. mop põe 
mop úmido com para choque de borracha e rodas silenciosas com 
armário de trancas com duas portas. 

UNID Betannim 2 RI 	903.98 
RI 

1.807.96 

10 Cesto com tampa pan lixo de 12[i~em plástico resistente. UNID Giplas 20 RI 	7JÇO RI 
150,00 

11 Cesto com tampa para lixo de lOilitros cm plástico resistente. UNIU Ibap RI 	32.38 
RI 

12 Cesto com tampa paralixo de 211)litro, cm plástico resistente. UNID ipc 20 R$ 	8.25 
RI 

165.00 

13 Cesto telado p/ lixo com 08 litros em plástico resistente UNID Polifon 20 RI 	2,88 
RI 

57,60 

14 Ciacador rabo de cavalo de plástico com cabo plastificado. UNIU Aguiar 12 RI 	7,50 
RI 

90,00 

15 

Cuajuato de lixeira com 04 depósitos para classificaçáo de lixo 
recidivei, com capacidade de 50 litros cada deposito nas cores da 
reciclagem com os rcpcctivos adesivos identificando cada uma. (m 
suporte para fixação. parafusos, paras, etc. Matéria] em polietileno de 
rotomoldagem de alta densidade, com proteção uv, com tampa 
basculante. 

COM na 6 RI 	500,00 
RI 

3.000,00 

16 Dispensador para copias 200m1 laos UNIDUNID Globo 12 RI 	23,75 
RI 

285,00 

17 
- 

Dispensador de papel toalha interolhas, em polipropileno de alta 
durabilidade. UNIU premLçw 20 RI 	32,50 

RI 
650.00 

18 

Dispense parede para ákool gel e sabonete liquido manuseio prático 
e fácil de ser instalado. seu acionamento é através de tecla, produzido 
em plástico de alta resistência: reservatório interno, visor central 
transparente: aprovado pela Anvisa. 

UNID premisse 20 RI 	19.38 
RI 

38760 

19 ador de tin com I 	cabo de madeira tamanho aproximado 30 Espaa UNID Nirm 10 
RI

cm. RI 	1,64 
16,40 

20 

Lixeira retangular de aio hospitalar, com capacidade para 1001. 
Injetada em 	polipropileno de alta densidade, prr.sui 	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. 

UNID Lar plásticos 20 RI 	250.00 
RI 

5.000,00 

25 Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNID Milplastic 60 RI 	17,50 
RI 

1.050,00 

26 

Lixeira retangular de riso hospitalar, com capacidade para 25 litros. 
Injetada em polipropileno de alta densidade, possui pedal para 
acionamento da tampa, evitando a retro-contaminação, alça pata 
sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque 

UNIU plasúltil 40 RI 	66,25 
RI 

2.650,00 
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durante o acionamento da tampa 
Lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para 50 litros, 
Injetada em 	polipropileno de 	alta densidade, 	possui 	pedal para RI 

27 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. 

UNID plasóliil 20 RI 	81.25 1421,00 

Niop pó acrílico de tamanho de 60em de composição (tecido: 180% RI 
28 algodão; fio: 85% de acrílico) com cabo. 

UNIU annin 30 RI 	87,00 
2.610.00 

Mop úmido sintético ponta dobrada 340g com composição (30% de R$ RI 
29 algodão 120% de viscosc/ 50% poliéster com cabo - completo) 

UNID Balnin 30 RI 	69.80 2. 

Pá com caixa coletora em poliestileno e cabo anatómico cm alumínio 
30 com altura crgonométrica, contendo trava de fixação do cabo na pá 

para transporte e despejo dos detritos, sendo leve e tcsistcntc. 
UNID Betanain 20 RI 	39.38 797.60 

31 Pá para lixo. plástico de cabo longo UNID Diltancis 10 RI 	3,06 
RI 

3060 
Rodo em plástico resistente com 30 cm com cabo em madeira 
plastificado. borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção 

RI 
32 da água acumulada, ponteira de plástico para rosqucamcnto do cabo, 

que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal pata ser 
utilizado tanto em pequenas como em grandes superfícies. 

UNIU Uiftaacis 60 R$ 	4.29 
257,40 

Rodo em plástico resistente com 50 cm com cabo em madeira 
plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção 

33 da água acumulada, ponteira de plástico para rosqtaeamento do cabo, 
que galante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto cm pequenas como em grandes superfïcies 

UNIU Difrancis 60 RI 	7,01 
420,60 

Rodo manual em plástico resistente com lâmina de eva. anatómico. 
RI 

34 prático e resistente para pias e vidros para a retirada eficaz de água 
acumulada nas dimensões de 24x1. 

UNID Difraricis 20 RI 	2.11 
42,20 

Rolo de plástico auto adesivo para encapar e plastificar livros 
R$ 

35 cadernos e documentos (papel contact) transparente, medindo 45 em x 
25 m. 

ROLO Plastifil 20 RI 	3488 
69740 

36 Vassoura de ayloa com material sintético, pigmento e metal. UNID Difran 80 RI 	3.18 
RI

cis 
254,40 

37 Vassoura de plaçava com capa plástica, cabo plastificado com rosca UNIU 
Difrancas 

80 RI 	4.38 
RI 

350,40 

38 Vassoura gari . furo central 31 furos UNIU 
Diftaocis 

20 RI 	5,00 
RI 

100,00 

39 
Vassoura 	ideal 	para 	piso liso contendo em 	sua composição 

UNIU 80 RI 	4.53 
RI 

pigmento. matéria sintética e metal com cabo de plástico. Uitraac,s 362,40 

40 
Vassoura limpa teto com ardas cm nylon com cabo em alumínio de 

UNID 10 
RI RI 

2m para limpcza de Tetos e pás de ventiladores Difrancis 9,45 94.50 

44 Vassoura para bidê cabo plástico com suporte azul 30cm. UNID Difran 12 RI 	2.64 
RI

cis 
31,68 

RI 
VALOR TOTAL DO LOTE 27.304,74 

LOTE 15-. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNN: 13.298.511/0001.83 

Item Descrição VaIS Quaut. Umet
Marca 

V. V. 
Total 

1 
Avental plástico. confeccionados em polietileno de alta densidade 
Jeitoso. UNIU Sã o Jorge 300 RI 	2. 10 RI 	750.00 

2 Canudo em plástico, pacote com 100 unidades. PCi' Ultra 50 RI 	1,75 
RI 

87.50 
Coador para café em algodão branco cabo plastico e boca com no 
mínimo 10cm diâmetro. UNID Roma 100 RI 	100 RI 	1000 

Corda pan varal embalada em pacotes plásticas com 06 unidades de 
lu metros. per licone 114 RI 	7,00 RI 	798,00 

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, hncora metálica e pigmento atóxico 

UNID 
5011130 

500 RI 	2,04 RI 	1.020,00 

Escova para unhas das mãos e pés confeccionada em plástico com 
cardas em naylon super macias tamanho 8,5x2,8z4,Ocm UNIU Diftaitcis 50 RI 	64 

RI 
82,00 

7 Escova unitária com depósito UNIU Aguiar 300 RI 	4,75 RI 	1425,00 
8 Escovão para lavagem de caixa d'nua em plastico. UNIU Difrancis 120 RI 	1,70 RI 	204,00 
9 Esponja dupla Face de 100 mm x 70 mm ti 20 mm espuma de UNIU Bakaninha 4.000 RI 	0,36 RI 	1.440,00 



& PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

t%V4N43  
a-,  

* 
Página 

 

 

 

 

poliuretano c Fibra têxtil embaladas em sacos plásticos. 

10 
Fósforo de cozinha com 40 palitas embalados em caixas de papel 
contendo 10 unidades em cada maço lendo como composição clorato 
de potássio e aglutinantes. 

MAÇO Paraná 50 P5 	1.90 
RI 

9500 

11 I.sufllme cJ48cm rolo c/40mts ROLO Lnsafilm 250 R$ 	5,00 RI 	1.250,00 

12 

1(11 de prendedor de roupas com 24 unidades embalados em saco 
plástico, tendo como características um maior ângulo de abertura, não 
marcar e não deixar as roupas escorregar do varal, sondo ideal para 
todos os tipos de roupa na cor preta. 

PCT Arco íris 84 RS 	1'8 RI 11592 

13 Lã de aço com f:z:° pacote de óOg com 8 unidades, com 14 
pacotes em cadas. FARDO Sanybril 200 P5 	13,83 RI 2.766,00 

14 

Luva - blgienizaçio e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com Forro flocado em algodão, palma antiderrapante, 
com virola. Seu comprimento total 4 de 29em. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
pequeno. 

PAR Volt 200 RI 	2.99 RI 598.00 

15 

Luva - blgtenlzaçlo e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com forro flocado em algodão, palma antiderrapante. 
com  virola. Seu comprimento total é de 29em. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos feriados ao tamanho 
mddio. 

PAR Volk 200 R$ 	2,99 RI 598.00 

16 

Luva - higienizaçio e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com forro flocado em algodão, palma antiderrapente, 
com virola. Seu comprimento total 4 de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
grande 

PAR Volt 200 RI 	2,99 RI 598,00 

17 
Palha de aço media . 01 25g composição: aço carbono, com 8

FARDO unidade com 14 pacotes em cada fardo. Vieira 30 RI 	8,23 RI 	244,90 

18 Palito para dente caixa com 100 unidades. CX Theoto 550 RI 	0,30 RI 	165,00 
19 Sisal grosso aproximadamente SOOgrs ROLO Sisal guerra 100 RI 	15,00 RI 	1.500,00 

20 

Vela (Refil) Universal Para Filtro De Bebedouro (2000 Contendo 
Um Cartucho Com 4 filtrações 1' poliester, 21  carvão ativado, 3* 
dolomita e 4' celulose. Deverá retirar sujeiras, gosto, cheiro, algas, 
cloro, incrustações e fertugem. 

UNIU tipo 20 RI 	6794 RI 1.358.80 

21 
Vela 7 dias pelo liquido 31g embaladas em sacos plásticos e 
acondicionados em caixas de papelão com espessura: Simm. contendo 
parafina e pavio. 

UNIU Ciurgel 120 RI 	4.65 RI 558,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 	15.7512 

LOTE 16- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, FRANCISCO 

CNPJ:00.962.135./0001-38 
11cm 

Descrição Unid. Marra Quant. 
V. 

Unir 
V. 

Total 

2 
Aspirador para piscina com escova de nylon IJND (mb aqua RI 

84,00 RI 252,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 	252,00 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços 
no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
JULHO DE 2017. 

Ever r o cavaftomingos 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP 

Tendo presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - 

SRP cujo objeto é Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza e 

descartáveis destinados a diversas secretarias do Município de Horizonte/Ce, (com ampla 

participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 

de Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do 

certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais aos respectivos 

vencedores, a saber: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA' 

ME vencedora do LOTE 05 com o valor de R$ 131,03 (cento e trinta um reais e três centavos), e 

o LOTE 06 com o valor R$ 36,27(trinta e seis reais e vinte e sete centavos), EXPRESS 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME vencedora do LOTE 09 com o valor de R$ 

506,20(quinhentos e seis reais e vinte centavos), e o LOTE 10 com o valor de R$ 111,40 (cento 

e onze reais e quarenta centavos), SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

vencedora do LOTE 11 com o valor de R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos), e o LOTE 12 com 

o valor de R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos), ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA-EPP vencedora do LOTE 13 com o valor de R$ 23,56 (vinte e três e reais e cinquenta e 

seis centavos), e o LOTE 14 com o valor de R$ 7,01 (sete reais e um centavos), e o LOTE 15 com 

o valor de R$ 16,20 (dezesseis reais e vinte centavos). 

LOTE OS -AMPLA CONCORRÊNCIA 
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI: 13.150.780/0001-06 

Item Descrição
V. 

UoId. Marca 
v.  Qu*at. 

tInit Total 

Álcool branco 1 litro embalagem secundíria caixa com 12 unidades CX Fortalcool 1 R$ 	48,00 
48,00 

17 Limpa vidros SOOml indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 
de dedos, com transparência total aos vidros, sem amoniaco. embalado 
em frasco de 500m1. 

UNI) Kilimpa 1 R$ 	1,30 
R$ 

1,30 

19 
Limpador multi - uso de SOOmI embalado cm frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio , tenso 
ativo não iõnico. alcalininote, sequestrante, solubiliiantc, éter glicólico, 
álcool, perfume c água 

UNID Kilimpa 2 R$ 	1.40 
R$ 

2.80 

20 Lustra móvel 	perfumado 200m1, embalado em frasco plástico. 
contendo parafina emulsifleanies, solvente, umecianle, preservanle, 
fragância e ãgua. 

UNID Aldax 2 R$ 	2.14 
4,28 

24 
Sabão em 	pó caixa 	SOOg, embalada em caixa de papelão e 
acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua 
composição: tensoativo aniônico. lamponantes, coadjuvantes, sinergisia. 
corantm en2imas. branqueador óptico, eSncia. água. alvejante e carga. 

cx 'krn 1 
67,50  R$ 	67,50 

28 Sabonete líquido na fragrância erva doce para mãos com ação 
bactericida de 500m1 embalado cm frasco plástico, produto inspecionado 
pelo lnmctro. 

LITRO Reaquil 5 Rã 	1,43 
7.15 

VALOR TOTAl. DO LOTE R$ 	131.03 
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LOTE 06—COTA DE APROXIMADAMENTE 15% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNN: 13.150.780/0001-06 

Irem Descrição Vali Mana Quase. 
V. 

Ualt 
V. 

Total 

2 Águia unitária maltiplo uso de lOOiml embalado em frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados cm caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 1 RI 	15.00 
RI 

15.00 

10 
Desinfetante 	liquido de 	1 	litro embalado cm 	frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição Água, 
ingrediente 	ativo. 	Formol, 	sabão 	de 	trietanolamina, 	ácool 	etílico, 
perfume, edts e corante. (Lavanda, jasmin, eucalipto e pinho) ca: ei 12. 

cx SiSilve~1 RI 	,® 
RI 

15.00 

17 Limpa vidros SOOmI indicado para a limpeza de embaçamento e marca 
de dedos, com transparencia total aos vidros, sem amoniaco, embalado 
em frasco de SOOml. 

UND Kilimpa 1 RI 	1,30 
RI 

1,30 

19 
Limpador multi . uso de SUmI embalado em frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil benzeno sulfonalo de sódio, tenso 
ativo não iónico, alcalinizante, sequeslraate, solubilizanle, éter glicólico, 1,40 
álcool. perfume e água 

UNID Kilimpa 1 RI 	1.40 
RI 

20 Lustra 	móvel perfumado 260m1, embalado em frasco plástico. 
contendo 	parafina emulsifucantes. solvente, 	umectauste, 	preservanle. 
fragância e água. 

UNID Alda 1 RI 	2,14 RI 
2.14 

28 Sabonete liquido Ia fragriucla erva doce para mãos com ação 
bactericida de SOOmI embalado cm (rasco plástico, produto inspecionado LITRO Reaquil 1 RI 	1.43 RI 

1.43 pelo lnmctro. 
VALOR TOTAL DO LOTE RI 	36,27 

LOTE 09—AMPLA CONCORRÊNCIA 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
11cm Descrição Unut Marca Quase. 

V. 
Umit 

V. 
Total 

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

PCT Maratá 10 RI 	2,50 
RI 

25.00 

3 Copo descartável paracafé, cor leitosa, capacidade Sial, reforçado.PCT 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades, Maralá 10 RI 	1.30 

RI 
13,00 

7 
Pano de chio desato alvejado especial 40 x 70cm. UNID Polo 16 RI 	2.00 

RI 
3200 

9 
Pano de prato (formato retângulo medindo 45x 70em) UND 

Polo 
16 RI 	1.50

R$ RI 

lo 
Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em saco ptastico. UNID Pratic 3 RI 	2,00 

RI 
___ 

11 

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 conado nas seguintes dimcnsãcs: panos de 33 cm 
x 60 cm embalados cm caixa dcpapclão com 100 unidades. 

cx hauie $ RI 	$5,00 
RI 

275,00 

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

FARDO 1.ivy 4 RI 	27.00 
RI 

108.00 

18 Papel toalha para cozinha com alta absorção, pacote com 2 rolos de RI 
6Ofolhas22x2O. 

l'c'r Leve 8 RI 	2.90 
23,20 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	506,20 

LOTE lO -COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/000I-38 
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]tem 
Descrição Uald. Marca Quase u' t Total 

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

PCI' Matará 2 RI 	2,50 5,00 

3 Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade SOail, reforçado, 
de primeira qualidade, entalado em saco plástico com 100 unidades. Pcr Maratá 2 RI 	130 

• 240 

Pano de chio de asco alvejado especial 4oxlocm. UNI!) Polo 4 R$ 	2.00 8.00 

Pano de prato (formato retângulo medindo 4$x 70em) UND 
Polo 

4 RI 	1,50 6,00 
10 

Pano flanela 31x58 cm na cor amarela embalado em saco plástico. UNI!) Pratic 1 RI 	2,00 200 

11 

Pano multi-mo com cores diferenciadas, evitando a contaminação 
por limpeza cruzada que sejam considerados descasáveis, 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 60 em embalados em caixa de papelão com 100 unidades. 

1 RI 	5500 RI 5500 

*6 Papel higlinico de cor branca, perfumado, picotado. (olha simples. 
medindo 30 x lOm cada rolo, embalados em fardos de sacos plásticos 
contendo 16 pacotes com 04 rolos em sacos plásticos de 30 metros. 

FARDO Livy 1 RI 	27,00 RI 	27,00 

18 Papei toalha para toxina com alta absorção, pacote com 2 rolos de 
60 folhas 22 x 20. 

 

.Leve2 9$ 	2.90 5,80 
VALOR TOTAL DO LOTE 9$ 	111,40 

LOTE II - AMPLA CONCORRÊNCIA 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNPI: 63.556.427/0001-90 

[tem Descrição UnId. Marca Qasal. 
V. 

t:ait 
V. 

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

e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades Per Rava 1 RI 
670 RI 	6.70 

VALOR TOTAL DO LOlt RI 	470 

LOTE 12— COTA DE APROXIMADAMENTE 8% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNPI: 63.556.427/0001-90 

[tem Descrição 1T.id. Marca Qaaat. V. V.
Uait 	Total 

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

1 
RI 

6,70 
RI 	6.70 

VALOR TOTAL DO LOTE 9$ 	670 

LOTE 13— AMPLA CONCORRÊNCIA 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

Item Desençio U.Id. Marca Qual. tt Total 

33 

Rodo em plástico resistente com SI em com cabo em madeira 
plastificado, bonachai porosas duplas, com maior poder de absoição 
da água acumulada, ponteira 4e plástico para rosqueamcnto do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto cm pequenas como em grandes superfícies 

UNIL) Difiancis 2 RI 	7,01 RI 
1402 

36 Vassoura de .yloe com material sintético, pigmento e metal. UNI!) Difrancis 3 RI 	3.18 9,54 
VALOR TOTAL DO LOTE RI 	23,56 
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LOTE 14- COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

11cm Descrição Uald. Marca Q.a.t. Total 

33 

Rodo em plástico resistente com 50 cm com cabo cm madeira 
plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poda de absorção 
da 1gua acumulada. ponteira de plástico para rosqucamento do cabo. 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto cm pequenas como em grandes superfícies 

Ut410 Difrancis 1 
R$ 

701 
R$ 7,01 

VALOR TOTAL DO LOTE P4 	1.01 

LOTE IS- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13298.511/0001-83 

11cm Descrição treld. Marca Quitei.
V. V.

VaiS 	Total 

9 Esponja dupla face de 100 mm x 70 mm x 20 mm espuma de 
poliurciano e libra têxtil embaladas em sacos plásticos. 

IJNID Hakaninha 
R$ 

0,36 
R$ 	16,20 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	16,20 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços 
no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITIJjA MUNICIPAL DE H  'IZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
JULHO DE 2017. 

1 i'c& 
Vera úcla Nogueira As s Bezerra 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
(Secretária de Desenvolvimento e Econômico e Empreendedorismo) 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP 

Tendo presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - 

SRP cujo objeto é Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza e 

descartáveis destinados a diversas secretarias do Município de Horizonte/Ce, (com ampla 

participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 

de Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do 

certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais aos respectivos 

vencedores, a saber: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA' 

ME vencedora do LOTE 05 com o valor de R$ 7.213,16 (sete mil e duzentos e treze reais e 

dezesseis centavos), e o LOTE 06 com o valor de R$ 1.279,74 (hum mil e duzentos e setenta e 

nove reais e setenta e quatro centavos), EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME vencedora 

do LOTE 09 com o valor de R$ 4.789,60 (quatro mil e setecentos e oitenta e nove reais e 

sessenta e centavos), e o LOTE 10 com o valor de R$ 1.197,40 (hum mil e cento e noventa e sete 

reais e quarenta centavos), SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME vencedora 

do LOTE 11 com o valor de R$ 4.061,80 (quatro mil e sessenta e um reais e oitenta centavos), e o 

LOTE 12 com o valor de R$ 351,76 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), 

ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP vencedora do LOTE 13 com o valor 

de R$ 5.833.04 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos), e o LOTE 14 com o 

valor de k$ 1.583,26 (hum mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), e o 

LOTE 15 com o valor de R$ 1.006,75 (hum mil e seis reais e setenta e cinco centavos). 

LOTE OS - AMPLA CONCORRÊNCIA 
KJLIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI: 13.150.780/0001-06 
11cm Descrição Uutid. Marc. Qusal. V. 

uJalt 
V. 

Total 
Ácido murlâtico para aplicação em limpeza bruta em geral, embalado 

Es em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de papelão com 
12 unidades. 

CX Drago 
18,00 162,00 

2 Agua sanitária multiplo uso de 1000mI embalado em frasco de 
R$ ES plástico. Caixa contendo 12 unidades e acondicionados cm caixa de 

papelão com hipocloreto de sódio 
CX Kilimpa 43 15.00 645,00 

Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Fonalcool 5 R$ R$ 
48,00 240,00 

Álcool Em Gel SOOg Embalagem Secundária Caixa Com 12 Unidades CX Fottalcool 17 R$ 
42.00 714,00 

Desinfetante 	líquido de 	1 	litro embalado em 	fiasco plástico e 
10 acondicionado cm caixa de papelão contendo em sua composição água. 

CX ES ES 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trietanolamina, 	ácool 	etílico, 
perfume. edra e corante. (lavanda, iasmin, eucalipto e pinho) cxc! 12. 

Silvestre 51 15.00 765,00 

11 Desodorizador de ar spray 411% aerosol, acondicionado em caixas de 
R$ papelão, contendo em sua composição: parfum, alcobol, aqua, sodium, 

nitritc e isobutanie / propane. 
UNID Ultraíresk 42 6,25 262,50 

13 Detergente líquido liva louças de SOOmI das mais variadas fragrâncias 
R$ embaladas em frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão 

com 24 unidades 
CX Iimpex 21 24,00 504,00 
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16 Inseticida spray 300m1 usado para exterminar insetos(barata. formigas, 
moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas, 
embalado em frasco de .300m1. 

UND Ultra os RI 
6.90 

RI 
58640 

17 Limpa vidros 500m1 indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 
de dedos, com transparência total aos vidros, sem amoniaco, embalado 
em frasco de SOOtnl. 

UND Kilimpa 21 
RI 

1.30 
RI 

27.30 

18 
Limpador desengord 	 para cozinha de SOOmI embalado em 
frasco plástico, contendo em sua composição: lauril éter sulfato de 
sódio, ácido cítrico, álcool paxo etoxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

UN  lD Pratica 17 
RI 

220 
RI 

37,40 

19 
Limpador multi 	uso de SOOml embalado em frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil benzemsulfonato de sódio, tenso 
ativo não tónico. alcalinizante, sequestrante. solubilizanle, éter glicélico, 
álcool, perfume e água 

UNID limpa 51 
RI 
.N 

RI 
71,40 

20 Lustra móvel 	perfumado 200m1. embatido cm frasco plástico. 
contendo parafina 	emulsiflcantcs, 	solvente, umectante, 	preservante, 
fragincia e água. 

UNID Aldaz 42 
RI 

2.14 
RI 

89,88 

23 Polidor de alumínio liquido 500m1 embalado cm frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição emulgador. esséncia conservante. 

CX ~lho
1&00 

RI RI 
72.00 

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

CX Invicto 42 RI 
67,50 

RI 
2.835,00 

25 

Sabão em barra multi ativo azul pacole com 5 unidades de 200g caixa 
com 50 barras embaladas cm sacos plásticos e acondicionados em caixas 
de papelão contendo na sua composição ácido graxas de coco/babaçu. 
sabão de ácidos gjaxos de sebo, sabão de ácidos gaxos de soja. cloreto 
de sódio, glicerina. alquil benzeno sul(onato de sódio, linear, perfume, 
edta chdp, corante e água produto inspecionado pelo lnmctro. 

CX Uno 4 
RI 

41,00 
RI 

164,00 

28 Sabonete líquido na fragrância erva doce para 	mãos com 	ação 
bactericida de SOOml embalado em frasco plástico, produto inspecionado LiTRO Reaquil 26 

143 
RI 

37.18 
pelo Inmetro. 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	7.213.16 

LOTE 06— COTA DE APROXIMADAMENTE 15% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI: 13.150.780/0001-06 

Item Descrição LJitld, Marca Quamt 
V. V.

U.ft 	Total 

1 Ácido 	munálico para 	aplicação em limpeza 	bruta 	em geral, 
embalado em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de CX Dragão 1 RI 	18,00 

RI 
18,00 

apelao com 12 unidades. 

2 Água sa.Itáfla multIplo uso de l000ml embalado em frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados cm caixa de 
papelAo com hipoclotcto de sódio 

CX Kilimpa 7 RI 	15,00 
RI 

ios.00 

Álcool em gel 500g embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Fortalcool 3 RI 	42,00 
12400 

10 
Desinfetante 	liquido 	de 	1 	litro embalado em 	frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo cm sua composição água, 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	triceanolamina, 	ácool 	etílico, 

edta e corante. (lavanda, jasutin. eucalipto cpinho) cx cl 12. rperfume, 

CX Silvestre 9 RI 	15.00 
RI 

135.00 

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

UNID Ultrafresk 8 RI 	625 
RI 

50,00 

13 Detergente liquido lava loiças de MifimI das mais variadas fragrâncias 
embaladas em frascos plásticos e acondicionados cm caixas de papelão 
com 24 unidades 

CX Limpex 4 RI 	24,00 
RI 

96,00 

16 Inseticida spray 300m1 usado para exterminar insetos (barala, formigas, 
m~ pernilongos. mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas 
embalado cm [rasco de 300m1. 

UND tiltra 15 RI 	490 
RI 

103,50 

17 Limpa vidros SOOmI indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 
de dedos, com transparencia total aos vidros, sem amoníaco. embalado 
em frasco de SOOml. 

UND Kilimpa 4 RI 	1,30 
520 

18 
Limpador deseagorduranle para cozinha de SOOmI embalado cm 
frasco plástico, contendo em sua composição: lauril étcr sulfato de 
sódio, ácido cítrico, álcool graxo eloxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

UNID Pratica 3 RI 	2,20 
RI 

6,60 

19 Limpador matei - uso de SOOmI embalado cm frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil betazeno sulfonato de sódio, tenso 

UNID Kilimpa 9 RI 	1,40 
RI 

12,60 
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ativo não iõnico, alcalinizantc, sequestrante, solubílizante, éter glicólico, 
álcool. perfume e água 

20 Lastra 	móvel 	perfumado 200m1, embalado cm 	frasco plástico, 
contendo parafina 	emulsiíicantes, 	solvente, 	umectante, 	preservante, 
fragáncia e água. 

JNII) Aldas 8 RI 	2,14 
1712 

23 Polidor de alumínio liquido 5001 embalado em frasco plástico e 
CX Obrilho 1 RI 	18,00 acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 

emulgador, essência conservante. 18.00
composição 
Sabão em 	pé caixa 	SOOg, 	embalada em caixa de papelão 

24 acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua invicto RI 
composição: tensoativo anuônuco, tamponantes. coadjuvantes, sincrgssla. 
corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. 

Cx 8 RI 	67.50 
540.00 

Sabão em barra multi ativo flui pacote com 5 unidades de 200g 
caixa com 50 barras embaladas em sacos plásticos e acondicionados em 

25 caixas de papelão contendo na sua composição 	ácido graxos de 
RI 

cocoibabaçu, sabão de ácidos graxas de sebo, sabão de ácidos graxos de 
soja. cloreto de sódio, glia:ina, alquil beazeno sulfonato do 	sódio, 
linear, perfume, cdta chdp. corante e água produto inspecionado pelo 
lnmelro. 

CX tino 1 RI 	41.00 4100 

28 Sabonete liquido ia fragrância erva doce para mãos com ação RI 
bactericida de SOOml embalado em frasco plástico, produto inspecionado 
pelo loureiro.  

LITRO Reaquil 4 RI 	1.43 
572 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	1.279,74 

LOTE 09— AMPLA CONCORRÊNCIA 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
11cm Descrição Liaid. Mana Quaat. 

V. 
l.it 

V. 
Total 

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

PCI' Maratá 200 RI 	2.50 
RI 

500,00 

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

PCI' 
Maratá 400 RI 	1,3O 

52000 
S Guardanapo de papel contendo 50 unid de 23 t 22cm, embalagem 

em pacotes plásticos.  PCI' 
leve 

400 RI 	0.50 
200,00 

Pano de chão de naco alvejado especial 4oxl0cm. (JNID Polo 240 RI 	2,0 
RI 

480,00 
8 Pano de prato 110% 

contendo 30 unidades. 
algodão 75 x 4$ cm de 73gr pacote plástico 

PC I' 
Polo 

12 RI 	45.00 S40,00 
10 

Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em saco plastico. UNI!) Pralic 160 RI 	2.00 
320,00 

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 sacos plásticos de 30 melros. 

FARDO Livy 80 RI 	27,00 
2.160.00 

18 Papel toalha para cozinha com alta absorção, pacote com 2 rolos de 
60 folhas 22 x 20. PCT Leve 24 RI 	Z90 6 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	4.789,60 

LOTE 10— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
11cm 

Descrição U.id. Marca QiaiL 
V. 

Unit 
V. 

Total 

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

PCI' Maratá 50 RI 	2.50 
RI 

125,00 

3 Copo descartivel para café, cor leitosa, capacidade SOuzil, reforçado.
30  de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. PCI' 

Maratá 100 RI 	1. 
RI 

130.00 
5 Guardanapo de papel comendo 50 unid de 23 x 22em, embalagem

PCT  em pacotes plásticos. 
Leve 

100 RI 	0, 50 
RI 

50,00 

Pano de chão de aaco alvejado especial 40 x 70em. UNIr) Polo 60 RI 	2.00 
RI 

120.00 
e Pano de prato 100% algodão 75 x 48 cm de 73gr pacote plástico 

contendo 30 unidades. PCI' 
Polo 

3 RI 	45. 00 RI 
135,00 

lo 
Pano flanela 38x55 cm na cor amarela embalado em saco plástico. UNID Pratic 40 RI 	2,00 

RI 
80,00 



4  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

16 Papel bigilaico de cor branca, perfumado, picotado, tolhi simples, 
medindo 30 x lOm cada mio, embalados em fardos de sacos plásticos 
contendo 16 pacotes com 04 rolos em sacos plásticos de 30 metros. 

PARDO Livy 20 RI 	27.00 RI __ 0,00 

18 Papel toalha para cozinha com alta absorção. pacote com 2rolcsde 
60 folhas 22 x 20 PCT Leve 6 RI 	290 ' 

RI 
17,40 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	1197,40 

LOTE 11— AMPLA CONCORRÊNCIA 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES BREU-ME 

CNPI: 63.556.427/0001-90 
Item Descrição Uald. Marca Qua 

v. 
Unir 

v.l.  
Total 

4 Saco para liso capacidade 100 
noimas e especificações da Anvisa. 

litros, na cor 	preta, dentro das per Pacotes com IDO unidades 
Rava 92 RI 	17,25 RI 	1.587,00 

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

PCT Rava 92 RI 	9.80 RI 	901,60 

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

p(fl Rava 92 RI 	6,70 RI 	616,40 

7 Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor preta, dentro das normas 
o especificações da Anvisa. Pacotes com *00 unidades 

PCT Rava 184 RI 	5.11 RI 	940.24 

19 
Saco Plástico franspare.te. Para Documentos, Tem: 50 X 80 Cm. 1(0 ptastec 1 RI 	16.56 RI 

1&36 
VALOR TOTAL DO LOTE RI 	4.061,80 

LOTE 12— COTA DE APROXIMADAMENTE 8% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNP[: 63.556.427/0001-90 
Item Descriçio U.id. Marca Quanl. 

V. 
Unil 

V. 
Total 

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

PCT Rava 8 RI 	17,25 RI 
138.00 

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

PCT Rava 8 RI 	9,80 RI 
70.40 

6 Saco para lixo capacidade 41 litros, na cor preta, dentro das normas 
e especificações da Anvisa. Pacotes com IDO unidades 

PCT Rava 8 RI 	6.70 RI 
53,60 

7 Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor preta. dentro das normas 
e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades PC1 Rava 16 RI 	5.11 RI 

81,76 
VALOR TOTAL DO LOTE RI 	351,76 

LOTE 13— AMPLA CONCORRÊNCIA 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

itt. Descrição U.id. Marca Quaiat. 
V. V.

u.lt 	 Total 

1 Bácla em plástico material virgem resistente com alça de lO litros na 
cor azul ou transparente. 

UNI» sainaisa 40 RI 	9,75 RI 
390.00 

7 Balde em plástico material virgem resistente de lO litros na cor azul 
transparente UNI» [pc 40 RI 	3.50 RI 

140,00 
10 

Cesto com tampa para lixo de 12litroa em plástico resistente. UNI» Giplas 16 RI 	7.50 RI 
120,00 

15 

Conjunto de lixeira com 04 depósitos para classificação de lixo 
recidiveI, 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. Matdrial em polietileno de 
rotomoldagem de alta densidade, com proteção uv, com tampa 
basculante, 

CONJ Santana 3 RI 	500,00 
RI 

1.500,00 

19 
£spaaador de riu] com cabo de madeira tamanho aproximado 30cm. UNIU Nirra 24 RI 	1,64 RI 

3936 
22 Lixeira cm plástico resistente com pedal de 60 litros na cor branca, 

embalada em caixa de papelão. UNIU plasúltil 8 RI 	81.25 RI 
650.00 

23 lixeira cm plástico resistentc com pedal de 20 litros na cor branca, 
embalada em caixa de papelão. UNIU Jaguar 16 RI 	32.50 RI 

520,00 
25 

Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNIU Mitpiastic 40 RI 	17.50 RI 
700.00 
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30 Pá com caixa coletora em poliestileno e cabo anatõmico em alumínio 
com altura agonométrica, contendo trava de fixação do cabo na pá 
para transporte e despejo dos detritos, sendo leve e resistente. 

UNI» ltctanniut 16 RI 	39,38 RI 
63008 

31 
Pá para lixo, plástico de cabo longo UNID Difrancis 16 RI 	3,06 48,96 

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 rosqueanaento do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto em pequenas como em grandes superfícies. 

UNID Difrancis 40 RI 	429 RI 
17160 

33 

Rodo em plástico resistente com 50 cm com cabo em madeira 
plastificado, borrachas porosas dupla com maior poder de torção 
da água acumulada, ponteira de plástico para rosqucameato do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado talo cm pequenas como em grandes superfícies 

UNID Difrancis 32 RI 	7.01 RI 
224,32 

34 Rodo manual 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 24x1. 

UNID Difrancis 40 95 	2.11 RI 
9440 

36 
Vassoura de nylon com material sincdtico, pigmento e metal. UNI» Difrancis 40 RI 	3.18 1220 

38 
Vassoura gari - furo central 31 furos UNID 

Difrancis Difra 
24 24  RI 	5,00 

39 Vassoura 	ideal 	para 	piso liso contendo era sua composição 
pigmento, matéria sintética e metal com cabo de plástico 

UNID 
Difrancis 

24 RI 	453' 
RI 

108,72 
42 

Vassoura de pelo 40cm UNI» Difrancis; 40 RI 	6.46 RI 
258.40 

VALOR TOTAL DO LOTE P5 	5.833,04 

LOTE 14— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

11cm Descrição tiald. lana Qant, 
V. 

(mil 
V. 

Total 

1 Biela em plástico material virgem resistente com alça de 10 litros 
t  UNI» Santan. 

RI 
cor azul ou transparente. 

10 RI 	9,75 97,50 
7 Balde em plástico material virgem resistente de 10 litros na cor azul 

UNID RI 
RI 

transparente 
ipc lo 3.50 35.00 

10 RI 
Cesto com tampa para lixo de l2lilros em plástico resistente. UNIU (liplas 4 RI 	7,50 

30.00 
Conjunto de lixeira com 04 depõsltos para classificação de lixo 
recidivei, com capacidade de 50 litros cada deposito nas cores da 

15 reciclagem com os repectivus adesivos identificando cada nma. Com  
COM saniana 00 

RI 
suporte para fixação, parafusos, porcas, etc. Matéria] em polietileno de 
rolomoldagem de alta densidade, com proteção uv, com tampa 
basculante. 

1 RI 	500, 
500.00 

19 
Espauador de cisal com cabo de madeira tamanho aproximado 30cm. UNI» Nina 6 RI 	1.64 9.84 

22 Useira em plástico resistente com pedal de 60 litros na cor branca, 
UNID 2 RI 

RI 
embalada em caixa de papelão. 

plastiltil 81,25 162.50 
23 Useira cm plástico resistente com pedal de 20 litros na cor branca, 

embalada em caixa de papelão. 
UNIU Jaguar 4 RI 	32.50 130,00 

25 
Uxelra em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNII) Milplasiic 10 RI 	17,50 175.00 

30 Pá com caixa coletora em potiesuileno e cabo anatômico em alumínio 
RI com altura ergonornétrica, contendo trava de fixação do cabo na pá 

paratransporte e despejo dos detritos, sendo leve e resistente. 
UNI» Betaaain 4 RI 	39.38 157.52 

31 
Pá para lixo, plástico de cabo longo UNID Dhfiancis 4 RI 	3,06 12,24 
Rodo em plástico resistente com 30 em com cabo cm madeira 

32 plastificado, borrachas porosas dupla com maior poder de absorção 
RI da água acumulada, ponteira de plástico para rosqueamento do cabo. 

que garante maior resist6ncia e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto em pequenas como em grandes superfícies. 

UNID Difrancis 10 RI 	4.29 42.90 

Rodo em plástico resistente com SI em com cabo em madeira 
33 plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção 

da água acumulada, ponteira do plástico para rosqueamcnto do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 

UNIU Difrancis 9 RI 	7.01 
56.08 
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utilizado tanto em pequenas como em grandes superficies 

34 Rodo manual em plástico resistente com lámina de eva, anatômico, 
prático e resistente para pias e vidros para a retirada eficaz de água 
acumulada nas dimensães de 24x1. 

UNI» Difrancis 10 R$ 	2,11 
21,10 

36 
Vassoura de nylon com material sintético, pigmento e metal. UNI» I)iftaiicis 10 R$ 	3.18 

3180 
38 

Vassoura gari- fluo central 31 furos 
ti 

UNII) 
Difrancis 

6 R$ 	5.00 30,00 
39 Vassoura ideal para piso Itio contendo em Sua compoaçio 

pigmento, matéria sintética e metal com cabo de plástico. 
UNI» 

flifrancis 
6 R$ 	4,53 

27,18 
42 

Vassoura de pelo 40cm UNI» Difrancis 10 R$ 	6,46 
64,60 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	15*3,26 

LOTE 15- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPI' 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNN: 13.298.511/0001-83 

Irem Descrição ttald. Marca QasaL 
1• 

U.it 
V. 

Total 

1 Avental plástico. confeccionados em potietileno de afta densidade 
leitoso. 

UNI» São 20 2,50 50,00 
3 Coador para café em algodão branco cabo pluico e boca com no R$ 

mínimo 10em diâmetro. 
UNI» Roma 20 

1.00 20,00 

4 Corda pan, varal embalada cm pacotes plásticos com 06 unidades de cr R$ 9$ 
10 metros. 

Policorte 30 
7,00 210.00 

9 Esponja dupla face de 100 mm x 70 mm x 20 mm espuma de 
poliurciano e fibra têxtil embaladas em ~plásticos. 

UNI» Bakaninha 200 
R$ 

0.36 
9$ 

72,00 

10 Fósforo de cozinha com 40 palitos embalados cru caixas de papel 
R$ 

contendo lO unidades em cada maço tendo como composição clorato 
de potássio e aglutinantes. 

MAÇO Paraná 20 
1,90 38,00 

13 Li de aço com carbono pacote de 608 com 8 unidades, com 14 
pacotes em cada fardos. 

FARDO Sanybril 20 R$ 	13.83 276,60 
Lava - lilgieniaçio e uso geral embaladas em sacos plásticos de 

15 látex amarelo com torro focado em algodão, palma antidenapante, 
com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
médio. 

PAR Votk 50 2,99 149,50 

Lava - higlealaçio e uso geral embaladas em sacos plásticos de 

16 látex amarelo com forro focado em algodão, palma antiderrapante, 
R$ 

com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
grande 

PAR Volk 50 
2,99 149,50 

17 Palha de aço media a 01 25g composição: aço carbono, com 8 
FARDO Vieira R$ 9$ 

unidade com 14 pacotes em cada fardo. 5 8,23 41,15 
VALOR TOTAL DO LOTE 9$ 	1.006,75 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços 
no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
JULHO DE 2017. 

Secretária de Administração 
(Secretária de Planejamento e Administração) 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP 

Tendo presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP cujo 

objeto é Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza e 

descartáveis destinados a diversas secretarias do Município de Horizonte/Ce, (com ampla 

participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 

de Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do 

certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais aos respectivos 

S 	vencedores, a saber: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- 

ME vencedora do LOTE 05 com o valor de R$ 6.576,24 (seis mil e quinhentos e setenta e seis 

reais e vinte e quatro centavos), e o LOTE 06 com o valor de R$ 1.089,37 (hum mil e oitenta e 

nove reais e trinta e sete centavos),EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME vencedora do 

LOTE 09 com o valor de R$ 2.218,80 (dois mil e duzentos e dezoito reais e oitenta centavos), e 

o LOTE 10 com o valor de R$ 577,20 (quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos), SPE 

DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÔES LIRELI-ME vencedora do LOTE 11 com o valor de R$ 

2.059,30 (dois mil e cinquenta e nove reais e trinta centavos), e o LOTE 12 com o valor de R$ 

144,70 (cento e quarenta e quatro reais e setenta centavos), ABASTECE DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA-EPP vencedora do LOTE 13 com o valor de R$ 1.157,52 (hum mil e cento e 

cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), e o LOTE 14 com o valor de R$ 289,38 

(duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), e o LOTE 15 com o valor de R$ 

3.584,15 (três mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos). 

LOTE 05-AMPLA CONCORRÊNCIA 
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI: 13.150.780/0001-06 
11cm Descrição LiaId. Marca Quamt. 

V. v.
Unir 	Total 

Ácido murlídco para aplicação em limpeza bruta em geral, embalado 
em frasco plástico de 1 litro e acondicionado cm caixas de papelão com 
12 unidades. 

CX Dragão 17 R$ 	18.00 

2 Água sanlUfla muiliplo asa de 1000m1 embalado em frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 60 RS 	15.00 
900,00 

Álcool branco 1 litro embalagem secundátia caixa com 12 unidades CX Fonalcool 4 R$ 	48.00 
R$ 

192.00 

10 
Desinfetante 	liquido de 	1 	litro embalado em 	(rasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição água. 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de trietanolamina, 	à~] 	etílico, 
perfume. edta e corante. (lavanda,jasmin, eucalipto e pinho) a c/ 12. 

CX silvestre 68 R$ 	15.00 
1.020,00 

11 Desodorizador de ar spray 400g aerosol, acondicionado em caixas de 
papelão, contendo em sua composição: padum, alcohol, aqua, sodium, 
nitrile e isobuiante/propane. 

UNII) Ulirafresk 43 R$ 	6.25 
R$ 

268.75 

13 Detergente liquido lava louças de SOOml das mais variadas fragrâncias 
embaladas em frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão 
com 24 unidades 

CX Limpex 17 R$ 	24.00 
as 

408,00 
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16 Inseticida sprity 300.1 usado para exterminar insetos (barata, formigas, 
moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas, 
embalado em frasco de 300m1. 

UND Ultra 17 RI 	6,90 9$ 
117,30 

17 Limpa vidros 500m1 indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 
de dedos, com transpartncia total aos vidros, sem amoniaca, embalado 
em frasco de SOOmI. 

UNE) Kilimpa 6 1(1 	1.30 RI 
780 

18 
limpador desengordurante para cozinha de SOOmI embalado em 
frasco plástico, contendo em sua composição: lauril Ser sulfato de 
sódio, ácido cítrico, álcool graxn etoxilado. éter glicólico, água e 
perfume 

UNID Pratico 21 9$ 	2.20 
RI 

46.20 

19 
Limpador multi . uso de SOOmI embalado em frasco plástico com a 
composição contendo linear alquit benzeno sulfoaato de sódio, tenso 
ativo não iõnico, alcalininnle, sequestrante. solubilinnte, éter glicólico, 
álcool, perfume e água 

UNID Kilimpa 21 R$ 	1,40 RI 
29.40 

20 Lustra 	móvel 	perfumado 200.1. embalado cm 	frasco plástico, 
contendo parafina 	emulsificantes, 	solvente, 	unleclanle, 	preservante, 
fraáncia e água. 

UNIU Aldax 21 RI 	2,14 14 
44,94 

21 
Pasta paira limpeza cm alumínio, sem perfume, embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricanle, recipiente de 500 ml cx 
e/li Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% 
do prazo de validade. 

a Cristal 1 RI 	31.20 
RI 

31.20 

23 Polidor de alumínio líquido 500m1 embalado cm frasco plástico e 
acondicionado cm caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição emulgador, essência conservante. 

a Qbrilho 5 RI 	18,00 RI 
9000 

24 
Sabão em 	pó caixa 	SOOg, 	embalada em caixa de papelão e 
acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua 
composição: tensoativo aniónico. tamponantcs, coadjuvantes, sinergista, 
corantes, enzimas, branqueador óptico, ess6ocia, água. alvejante e carga. 

a Invicto 43 RI 	67,50 RI 
2.902.50 

25 

Sabão em barra mulli alho azul pacote com 5 unidades de 200g caixa 
com 50 barras embaladas em sacos plásticos e acondicionados cm caixas 
de papelão contendo na sua composição ácido graxos de coco:babaçu, 
sabão de ácidos graxas de sebo, sabão de ácidos glasos de soja. clorelo 
de sódio, glicerina. alquil benzeno sulfonato de 	sódio, linear, perfume, 
cdta ehdp, corante e água produto inspecionado pelo lnmctro. 

a Uno 5 RI 	41.00 205.00 
RI 

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

LITRO Reaquil 5 RI 	1.43 7,15 

VALOR TOTAL DO LOTE 9$ 	6.576.24 
LOTE 06—COTA DE APROXIMADAMENTE 15% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 
CNPI: 13.150.780/0001-06 

11cm Descrição tiaid. Marca Qua.t. Uult Total 

Ácido 	munífico 	para aplicação em 	limpeza 	bruta em geral, 3 RI 	18'00 
embalado em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de 
papelão com 22 unidade& 

CC Drugã.' 54.00 

2 Água saaiSfla multiplo uso de 1000.1 embalado em frasco de 10 RI 	15'00 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 150.00 

Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Fonabcoo 
1 R

l 	 $ 	48,00 
 48,00 

Desinfetante 	liquido de 	1 	litro embalado em frasco plástico e 9$ 
10 acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição agua, 

ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trietanolamina. 	ácool 	etílico, 
perfume, edia e corante. (lavanda. jasmin, eucalipto e pinho) cx e! 12. 

a Silvestre 
12 RI 	15.00 

180,00 

11 Desodorirador de ar spray lOOg serosol, acondicionado em caixas de 7 RI625 
papelão. comendo em sua composição: parfum, alcohol, aqua, sodium, 
nitnte e isobulanie / propane. 

UNIU Ultraíresk ' 43,75 

13 Detergente liquido lava louças de 500.1 das mais variadas fragrâncias 3 RI 	2400 
embaladas em frascos plásticas e acondicionados em caixas de papelão 
com 24 unidades 

a Umpex 72.00 

16 Inseticida spray SOøml usado para exterminar insetos (barata, formigas, 3 RI 	690 
moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas, 
embalado em frasco de 30mI. 

UNE) Ultra 20,70 

18 Limpador desengorduraute para cozinha de 500.1 embalado em 3 RI 	2'20 
RI 

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

UNTE) Pralice 6,60 
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perfume 

19 
Limpador multi - uso de 500m1 embalado cm Frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil ben,cno sulfonalo de sódio, tenso 
ativo não jónico, alcalininntc, sequescranle. solubilizante. éter glicõlico, 
álcool, perfume e água 

UNID Milimpa 
3 R$ 	

1,404.20 

20 Lustra 	móvel 	perfumado 200m1, embalado cm 	frasco plástico. 
contendo parafina 	emulsifucantes, 	solvente, 	umectante, 	preservanle. 
fragincia e água. 

UNID Aldax 
3 R$ 	2.14 

6,42 

21 
Pasta para limpeza em aluminio, sem perfume, embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricante, recipiente de 500 ml cx 
dIZ. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% 
dopeazo de validade. 

CX Cristal 
1. 9$ 	31.20 

9$ 
- 	- - 
31,20 

24 
Sabão cm p6 caiu SOOg, embalada em caixa de papelão e 
acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua 
composição: tensoativo aniôaico, tanoaaates, coadjuvantes. sinergi sta, 
corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. 

CX Invicto 
7 R$ 	67.50 

9$ 

472.50 

VALOR TOTAL DO LOTE 9$ 	1.087 

LOTE 09— AMPLA CONCORRENCIA 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS  LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
Item Descrição tJaW, M Qnant. 

V. 
t'ult 

V.
arca 

Total 

1 Copo descartável para água, co, leitosa, capacidade 150 ml, 
9$ reforçado, de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 

unidades. 
PCi' Maratá 80 9$ 	2.50 

200.00 

3 Copo descartável para café, cot leitosa, capacidade Mml. reforçado, 9$ 
de primeira qualidade, embalado ensaco plástico co 	100 unidades. 

per Maralá 
R$ 	1.30

m 
48 

62.40 

4 Guardanapo de papel cometido 50 uaid de 14 a 14cm, embalagem 9$ 
em pacotes plásticos. per Leve 16 9$ 	0,65 ioso 

Piso de chão desato alvejado especial 40 x 70em. UNID Polo 240 R$ 	2,00 
480.00 

8 Pano de 	100% algodão 75 x 48 cm de 73g1 pacote plástico prato Polo 9$ 
PCI 2 9$ 	45,00 

contendo 30 unidades. 90,00 

10 
Pano nascia 38a58 cm na cor amarela embalado em saco plastico. UNID Pratic 40 R$ 	2,00 

80.00 

16 Papel higiênica de cor brames, perfumado, picotado, folha simples, 
9$ 

medindo 30 x tOm cada rolo, embalados em fardos de sacos plásticos 
contendo 16 pacotes com 04 rolos em sacos plásticos de 30 metros. 

PARDO Uvy 48 9$ 	27,00 
12900 

VALOR TOTAL DO LOTE 9$ 	2218,80 

LOTE 10— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.I35/000I-38 
11cm 

Dc'tcflçio Umid. Marca Q.aat 
V. 
u.it 

V. 
Total 

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

PCI' Maratá 20 9$ 	2,50 
50,00 

3 Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade 50m1. reforçado. 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. 

PCI' 
Maratá 

12 R$ 	1,30 
15,60 

4 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14 a 14cm, embalagem 
em pacoles plásticos. I'Ci' 

2,60  Leve 4 9$ 	0,65 

Pano de chio de saco alvejado especial 40 x 70cm. UNIU Polo 60 R$ 	2,00 
12'O0 

8 Pano de prato 100% algodão 75 x 48 cmii de 73gr pacote plástico 
contendo 30 unidades. 45,00 

PCF 
Polo 

1 9$ 	45.00 

10 
Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em saco plástico. UNID Ptatic 10 9$ 	2,00 

20,00 

16 Papel higiênico de cor branca, perfumado, picotado, tolha simples. 
medindo 30 a tom cada rolo, embalados em fardos de sacos plásticos 
comendo ló pacotes com 04 rolos em sacos plásticos de 30 metros. 

FARDO Livy 12 9$ 	27,00 
324.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 9$ 	577,20 
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LOTE II - AMPLA CONCORRÊNCIA 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNPI: 63.556.427/0001-90 

[tem Descrição UuId. Marca Qaaat. 
V. V.
unit 	Total 

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

19 
6.70 121.30 

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

Pel, Coplal $6 R$ 	34.50 R$ 	1.932.00 

VALOR TOTAl. DO LOTE R$ 	2.059,30 

LOTE 12—COTA DE APROXIMADAMENTE 8% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EH' 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LIRELI-ME 

CNPI: 63.556.427/0001-90 

fiem Descrição V.id. Marta Quant. 
V. 

tJaIt 
V. 

Total 

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

c' Itava 1 R$ 	630 6.70 

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

Per Copial 4 R$ 	34,50 
R$ 

138.00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	144,70 

LOTE 13— AMPLA CONCORRÊNCIA 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298511/0001-83 

11cm Dcscflçlo V.ld. Niarca Quamt. 
V. 
Vat 

V. 
Total 

1 Bácla cm plástico material virgem resistente com alça de lO litros na 
cor azul nu transparente. 

UNID Santana 8 R$ 	9.75 R$ 	78,00 

7 Balde em plástico material virgem resistente de 10 litros na cor azul 
transparente 

UNID lpc 8 R$ 	3,50 R$ 	28,00 

10 
Cesto com tampa para lixo de 12lltrosem plástico resistente. UNID Giplas 8 R$ 	7.50 R$ 	60,00 

19 
Espanador de Sal com cabo de madeira tamanho aproximado 30em. UNID Nirra 4 R$ 	1,64 R$ 	6.56 

23 Lixeim emplástico resistente 
embalada m 	tt 

com pedal de 20 litros O cor 
UNI!) Jaguar 8 R$ 	32,50 R$ 	260,00  

31 
Pá pira liso, plástico de cabo longo UNID Difrancis 8 R$ 	3.06 R$ 	24.48 

33 

Rodo em plástico resistente com 50 cm com cabo em madeira 
plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de at».oição 
da água acumulada, ponteira de plástico para rosqueamcnto do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto em pequenas como em grandes superflcics 

UNID Difrancis 40 K$ 	7,01 R$ 	280,40 

36 
Vassoura de nyloa com material sintético, pigmento e metal. UNID Difrancis 24 R$ 	3.18 R$ 	76,32 

38 
Vassoura gafl- (um central 31 furos UNID 

Difrancis 
16 R$ 	5.00 R$ 	80.00 

39 Vassoura 	Ideal 	pari 	piso liso contendo em sua composição 
pigmento, matéria sintética e metal com cabo de plástico 

UNID 
Difrancis 

24 R$ 	4,53 R$ 	10872 

42 
Vassoura de pelo 4" UNID Difrancis 24 1(5 	6.46 R$ 	155,04 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	.157,52 

LOTE 14— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

Item Descrição halL Marca Q.aaL 
V. 
unit 

V. 
Total 

1 Bácia em plástico material virgem resistente com alça de 10 litros na UNID Santana 2 liS 	9,7$ liS 	19,50 
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cor azul ou transparente. 
Balde em plástico material virgem resistente de 10 litros na cor aZul 
transparente 

UNID lpc 2 R$ 	3.50 RI 	7,00 

10 Cesto com tampa para lixo de 121iuos em plástico resistente. UNID Giplas 2 R$ 	7,50 RI 	15,00 
19 Espanador de Sal com cabo de madeira lamaabo aproximado 30cm. UNID Nina 1 RI 	1,64 RI 	1,64 

23
Lixeiraí em plástico 
 

resistentecom pedal de 20 litros na cor branca, 
embalada m 	et 

UNID Jaguar 2 RI 	32,50 RI 	65,00  

31 Pá pari lixo, plástico de cabo longo UNI» Difrancis 2 RI 	3.06 RI 	6,12 

33 

Rodo em plástico resisteate com 50 cm com cabo cm madeira 
plastificado, borrachas porosas duplas, com maior podes de absorção 
da água acumulada, ponteira de plástico para rosqueaniento do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanta cm pequenas como em grandes superfícies 

UNID Diiraacis 10 RI 	7,01 RI 70,10 

36 Vassoura de sylon com material sintático, pigmento e metal. UNI!) Difrancis 6 RI 	3,18 RI 	19.08 
38 Vassoura gari 'furo central 31 furos UNI!) Difrancis 4 RI 	5,00 RI 	20,00 

39 
Vassoura ideal 	para 	piso liso contendo em sua composição 
pigmento, matéria sintética e metal com cabo de plástico. 

UNI» Difrancis 6 RI 	453 RI 	2718 

42 Vassoura de pelo 40cm UNI» Difrancis 6 RI 	6,46 RI 	38.76 
VALOR TOTAl. DO LOTE RI 	289,38 

LOTE IS - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EI'I' 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

11cm Descrição U.id. Marca Quant. 
V. V.

U.it 	Tia 

Coador para café em algodão branco cabo ~iço e boca com no 
mínimo l0cmdiãmelro. 

UNI» Roma 20 
RI 

1,00 
RI 

20.00 
Esponja dupla face de 100 mm x 70 mm x 20 mm espuma de 
poliuretano e fibra têxtil embaladas cm sacos plásticos. 

UNI» Bakaninha 100 
RI 

0,36 
RI 

36,00 

10 
Fósforo de cozinha com 40 palitos embalados em caixas de papel 
contendo lO unidades em cada maço tendo como composição clorato 
de potássio e aglutinantes. 

MAÇO Paraná 10 
RI 

1.90 
RI 

19.00 

13 
LI de aço com carbono pacote de 60g com 8 unidades, com 14 
pacotes em cada fardos.  

FARDO nyl 5 RI 	13,83 
RI 

6915 

15 

Luva - higlenlaçio e isso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com torro focado em algodão, palma antidersapante, 
com virola. Seu comprimento total é de 29m. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência á abrasão e rasgos forrados no tamanho 
médio. 

PAR Volk 300 
RI 

2.99 
RI 

16 

Luva - higieniraçio e uso geral embaladas cm sacos plásticos de 
látex amarelo com forro focado em algodão, palma antidcrrapantc, 
com virola. Seu comprimento total 6 de 29m. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
grande 

PAR Volk 300 
RI 

2,99 897.00 

17 
Palha de aço media a 	SI 25g composição: aço carbono, com 8 
unidade com 14 pacotes ela cada fardo. 

FARDO Vieira 200 
RI 

8,23 
RI 

1.646.00 
VALOR TOTAL DO LOTE RI 	3.584,15 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços 
no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
JULHO DE 2017. 

ck 
"Sy$vana de AIbu'4íierque Santana 

SECRETÁRIA DE AGRICULTORA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE 
(Secretária De Meio Ambiente, Recursos Hídricos E Agropecuária) 


