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SEU ATACAREJO DE ALIMENTOS LTOA (NP): 23.1S1.8l2/00013 

Av: PRESIDENTE CASTELO BRANtwe' , .ioc 

CENTRO -  HORIZONTE • (E CEP: 62-880-000 

FONE: 3336-4351 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL No. 2017.05.16.1 —SRP 

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

Razão Social: SEU ATACAREJO DEALIMENTOS LTDA - EPP 

CNPJ N°.: 23.151.812/0001-33 

inscrição Municipal: 4355252 

OBJETO: Registro de preços para Aquisição de material de consumo, limpeza e 

descartáveis destinadas 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, constante do anexo 1 do presente edital. 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as 

despesas incidentes: sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento 

de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado. 

SEU 

Horizonte/CE. 09 de junho de 2017 

ENYS LTL4A_t 

CNPJ: 23. :1.812/0001-33 

FRANCISCO KADSON DE SOUSA 

Sócio administrador 
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LOTE 05- AMPLA CONCORRÉNCIA 

Item Descrição Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor. Total  

Ácido muriático para aplicação em limpeza bruta em geral, 
embalado cm frasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de 

papelão com 12 unidades. 
CX 871 ESPLENDOR Ri 	35,90 31.268,90 

Água sanitária multiplo uso de I000m1 embalado em frasco de 
2 plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados cm caixa de 

papelão com hipocloreto de sódio 
CX 857 DRAGA() R$ 	16.50 

14.140,50 

Álcool branco! litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX 46, SANTA 
R$ 	59,00 Ri 

CRUZ 2.714,00 

Álcool Em Cd SOOg Embalagem Secundária Caixa Com 12 Unidades 
/ CX 227 SANTA 

CRUZ Ri39,00 Ri 
8353,00 

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

JlD URCA Ri 
amônio, coadjuvante, perfume, presei-vante. corantes, acidulante c 
água produto inspecionado pelo Inznetro com validade de 3 anos. 

308, Ri 	5,90 
1.817,20 

Antiderrapante para pisos, com OIIt o produto pode ser utilizado 
& em granitos. porcelanatos. cerâmicas, mármores, ardósias e muitos 

rendendo até tOm' 
LITRO 34, PISOCLEAN Ri 	150,00 

5.100,00 outros revcstimcntos que cstncrcm escorregadios, 

Cera líquida incolor de 1000m1 embalada em frasco plástico e 
acondicionada cm caixa de papelão contendo cm sua composição: 

parafina, cera de 
carnaúba,cmulsificantc,alcaliniiazuc,coadjuvantc,formol,perfumç.água 

UNtO 13 ESPLENTX)R Ri 	3,90 
50,70 

e corante. 

1. Cera li 	incolor para pisos frios em geral - frasco c/750 g. / UNID. Riquida 68 BRY / Ri 	4,59 
312,12 

Clarificante para piscina, composição: tricloreto de atuminio 30% 
atido cloridrico 1,5%, ingredientes inertes 68,5 	/ LITRO 60 HTH / Ri 	34,99 

2.099,40/  
Ri 

Desinfetante liquido de 1 litro embalado em frasco plástico e 

lo. acondicionado cm caixa de papelào contendo em sua composição 
CX 675 ESPLENDOR Ri 	33.00 Ri 

22.275,00 água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, ácool etílico, 

 perfume, edta e corante. (Iavanda, jasinin, eucalipto e pinho) cx cJ 12. 

Desodorizador de ar spray 400gaerosol, acondicionado em caixas 
de papelão, contendo em sua composição: paz'fiun, alcobol, aqua, 

sodium. nitrite e isobutante 1 propanc. 
UNID 996 "AR Ri 	8.90 

8.8644'O 
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Detergente concentrado para lavagem de roupas. em pó com 25 
kg. Composição alcalina produi.ido com matérias biodegradáveis. 

Deve possuir efeito scquestrante e branqueadores ópticos. Possuir ph 
(1%) - 11,5 ± 0.5. Dosagem máxima de uso 3gr 1 k roupa seca. Deve 

possuir a notificação perante a Anvisa, Apresentar juntamente ficha 
técnica, ficha de segurança. 

OltMflLiJ, 

P(I 

 CEP62-880-000 

Ifl )It$.) 

281 / OMO, 240.00 
Ri 
67 440.00 

Detergente líquido lava louças de SOOsnI das mais variadas 
íragráncias embaladas cm frascos plásticos cacondicionados em 

caixas de papelão com 24 unidades 
CX 482 (,I:AiAN RS 	29,90 

14411.80 

'4 
Evita mofo neutro. laranja ou lavanda 100g elimina a umidade co 

mofo de móveis 
UNID 255 SANItrc": Ri 	2.28 

Ri 
581,40 

IS 
Hipoclorito de esteio (cloro) granulado para uso em piscinas. 65% 

minimo de cloro ativo e norma abnt 34-84. 
45 111H Ri 	35,90 

Ri 
1.543,70 

16 
Inseticida spray 300m1 usado para exterminar insetos (barata, 

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

1D 762 
/ 

SBP / Ri 	10.00 
Ri 
7.620.00 

7. 
Limpa vidros SOOmI indicado para a limpeza de enibaçamenlo e 

marcas de dedos, com transparência total aos vidros, sem aInoniaco. 
embalado em frasco de SOOml. 

UNO 586 tfAtJ Ri 	3.65 
2 138,90 

IS . 

Limpador desengordurante para cozinha de SOOml embalado em 
frasco plástico, contendo cm sua com posição: munI éter sulfato de 
sódio, ácido eurico, álcool graxo croxilado. dter glicólico, água e 

perfume 

UNID 556 / 
LINII'\ 
FACI E. 

Ri: 	 1,90 
Ri 
1.056,40 

q 

Limpador multi - uso de SOOmI embalado cm frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso 

ativo não iônico. alealini,ante, sequestrantc, solubilizante, éter 
glicólico, álcool, perfume e água 

»JlD . 2050, UAU' Ri 	3.90 
Ri 
7.995,00 

20 
Lustra móvel perfumado 200m1, embalado em frasco plástico, 

contendo parafina em  ulsifleantes, solvente. um 	preservante. 
fragância e água. 

UNID 1234/ ' Ricctante, DESIOK Ri 	4.90 
6.046,60 
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Pasta para limpai em alumínio, sem perfume, embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricante. recipiente de 500 ml cX 

ei 12 Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 
800% do prazo de validade. 	 / / 

CX 37/  ATO 

Y 

RS 	95,00 

" 	* / 

Ri 
351500 

Pedra sanitária com suporte de sustenção (desodonzador sanitário) 
na fragância lavanda com 40g embalada cm caixa de papelão, 

contendo na composição: dodecil, benzeno sulfonatode sódio, silica. 
5352v D€SODOR/ Ri 

sulfato de sódio, carbonato de sódio, corantes e fragãncia. Não contóm 
paradiclorobcnzcno. Produto inspecionado pelo lnmctro, com 

validade de 3 anos. 

UNI) RI 	1,99 
10.650,48 

Polidor de aluminio líquido SOOinl embalado em frasco plástico e 
23. acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 

composição emulgador, essência conservante. 	- 
CX 327 / LIMPA. 

PAUL RS 	39.00 
Ri 

12.153,00 

Sabão em pó caixa SOOg, embalada em caixa de papelão e 
acondicionada cm caixa de papelão com 24 unidades, contendo em 

-RI 24 sua composição: tensoativo aniônico, tamponantcs, coadjuvantes, 
sincrgisL corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, 

CX 566' iNVICTO Ri 	110,00 
62.260,00 

alvejante e carga. 

Sabão em barra multi ativo 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 graxas de 

coco/babaçu, sabão de ácidas graxosde sebo, sabão dc ácidos graxos CX 
/ 

24 (,H\iANJ RS 	47,00 Ri 

de soja, cloreto de sódio, glicerina. alquil benzeno sulfonato de sódio, 
linear, perfume, cdtachdp, corante e água produto inspecionado pelo 

lnmctro. 

5.828,00 

Sabão glicennadomultiativo perfumado cm bana testado 
26 dcrmatologicamcnte. cm embalagem com 05 unidades com cada barra 

pesando 200g. Produto inspecionado pelo lnmctro 	- 
PCT 517 (x 	.\RANI Ri 	5,90 

1 

RS 

.27 Sabonete antibacteriano líquido, caixa com 12 unidades de 1 litro. CX- 8 / ASEPTÚL RI 	98,20 
Ri 

785,64) 

Sabonete liquido na Í'ragráncia erva doce para mãos com ação 
RI 28 hactencida de SOOmt embalado cm frasco plástico, produto 

inspecionado pelo Inmetro. 	 - 
LITRO 896 ASEP'FOI. - RI 	9,89 

8.861,44 



Seu Atacarejo 
SEU ATACAREJO DE ALIMENTOS LIDA CNPJ: 23.151.812/0001.33 

AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N2 5700 

CENTRO - HORIZONTE - (E CEP: 62-880-000 

FONE: 3336-4351 

Sabonete suave com extrato de frutas e hidratante 90g cm 
embalagem de papelão contendo cm sua composição sabão base de 
sõdio, água, carbonato de cálcio. perfume. cloreto de sódio, óleo de 
semente de girassol, carbonato de sódio, glicerina, extrato de aloe 

veta, dióxido de titãnio, ácido ctilcnohidroxidifosfónico. ácido 
ctiIcnodiaminotcractico, hidmxitolucnobutilado 

1;iid 1117 EVEN/  RS 	1,20 
206040 

Silicone gel, para pneus, borrachas, pâra-choques, banco de couro. 
painôsis. plásticos. vinil. Frasco c/ 210g. com  registro no ministério da 

saúde, químico rcponsávcl. Quando da entrega o produto deverá 
apresentar, no mínimo. 90/0 do pra/ode validade 

FRASCO 51 41 \\ 45,00 

$1 
Polidor de aço inox liquido 5~1 embalado em frasco plástico e 

acondicionado em caixa de papelão com 24 unidade. 
CX 

1 IMI'A 
AU II. 4.250,00 

1(5 	50.00 

VALOR TOTAL DO LOTE RS 
 

322.638,24/ 

e 
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LOTE - WTA DE APROXIMADAMENTE 15% PARA PAWCIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Item Descrição 
Valor Unitário 
Ri 

Valor Total 
Ri 

Ácido muriático pira aplicação cm limpeza bruta cm geral, 
embalado cm frasco plástico de 1 litro c acondicionado cm caixas de 

papelão com 12 unidades.  
CX 154 ESPLENDO 

R 
Ri 
35,90 

Ri 
5 528,60 

2 
Água unitária multiplo uso de 1 000m embalado em frasco de 

plástico. caixa contendo I2 unidades c acondicionados; em caixa de 
papelão com hipoclorcto de sódio 	- CX 151 DR.AGAO 

16,50 2.491,50 

Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX 7 
SANTA 
CRUZ 

Ri 
59,00 

Ri 
413,00 

Álcool em gel 5"embalagem secundária caixa com 12 unidades CX 40 
SANTA Ri 

39.00 
Ri

CRUZ 1.560,00 

Amaciante para roupa de 2 litros embalado cm frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo cloreto dialquildimctil 
amônio, coadjuvante, perfume, presenante, corantes, acidulante e 
água produto inspecionado pelo lnmctro com validade de 3 anos. 

UNID 54 LJRCA 
5,90 318,60 

Antiderrapaute para pisos, com OlIt o produto - ser utilizado 
em granitos, porcelanatos, cerâmicas, mármores, ardósias e muitos 

outros revestimentos que estiverem escorregadios, rendendo até 1 0m3  
6 

UTR Ri PISOCLEAN 
150,00 

Ri 
900,00 

7. 

Ceia liquida incolor de 1000mI embalada em frasco plástico e 
acondicionada cm caixa de papelão contendo em sua composição: 

pazafma, cera de 
camaúba,cmulsiíicantc,alcalinizantccoadjuvanie,fonnol.perfume,águ 

a e corante. 

UNID 2 
ESPLENIX) 
R 

Ri 
3.90 

Ri 
7.80 

Cera líquida incolor para pisos Mos em geral - frasco c/750g. UNI!). 12 BRY 
Ri 

4,59 
Ri 

55.08 

Oarilcante para piscina, composição: tnclorcto de aiuzninio 30% 
acido clondrico 1,5%, ingredientes inertes 685 

LITR 
() 

10/ IW1
34,99 
Ri Ri 

349% 

o 

Desinfetante líquido de 1 litro embalado em frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição 

água, ingrediente ativo, formol, sabão de txiclanolamina, ácool 
etilico, perfumc edia e corante. (lavanda, jasinin, eucalipto e pinho) 

cxc/ 12. 

CX / 119 
ESPLENDO 
R 

Ri 
33,00 

Ri 
3.927,00 

Desodorizador de ar spray 400g aerosol, acondicionado em caixas 
de papelão, contendo em sua composição: parfum, alcobol aqua, 

sodium, nitnte e isobutante 1 propane. 	
1 

UNID 
11 

176 BOM AR Ri, Ri 
8,90 1.566,40 
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Detergente concentrado para lavagem de roupas, cm pó com 25 
kg. Composição alcalina produzido com materias biodegradáveis. 

Deve possuir efeito sequestrante e branqueadcxes ópticos. Possuir ph 
(1%) - 11.5 * 0.5. Dosagem máxima de uso 3gr1kg roupa seca 

Deve possuíra notificação perante a Anvisa. Apresentar juntamente 
ficha Lécnica, ficha de segurança 

FONE: 3336-4351 

PCI 

CE CEP:62880- 

19 
kS 
24(10) 

4QCL t 

RS 
1 176(1,1K) 

1$ 
Detergente líquido lava louças de SOOmI das mais variadas 

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

CX 84 (i 	.-\I't.ANI 
RS RS 

25 	1 

0 Evita mofo neutro, laranja ou lavanda ItM)g elimina a umidade co 
mofo de mox eis 

UNID 45 s'c-r 
/ 

RS 
2.28 1026h 

IS 
Ilipoclorito de cálcio (cloro) granulado para uso cm piscinas. 65% 

mínimo de cloro ativo e norma abnt 34-84. 
KG 7 111H 

35,90 
RS 
251 30 

16 

Inseticida spray 300m) usado para exterminar insetos (barata. 
formigas. moscas. pernilongos. mosquitos da dengue) destruindo 

ovos c larvas, embalado cm frasco de 300n* 
UNI) 134 >I 

10,00 1 	4() hill 

17 
Limpa vidros  500m1  indicado para a limpeza de cmbaçamento e 

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

UNI) 103 1 lAtI 
365 375,95 

i. Limpador desengordurante para cozinha de SOOmI embalado em 
frasco plástico, contendo em sua composição: lauril éter sulfato de 
sõdio, ácido citnco. álcool graxo cioxilado, éter glicólico, água e 

perfume 

UNI!) 98 
LIMPA 
l:A(II 

RS 
1.90 186.20 

1') 

Limpador multi- uso de SOOinl embalado em frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso 

ativo não iônico, alcalini,ante. sequestranle, solubilizante, éter 
glicõlico. álcool, perfume e água 

UNI!) 362 1 A 
190 1.411.80 

Lustra móvel perfumado 200m1 embalado cm frasco plástico. 
contendo parafina emulsificantes, solvente, umcctantc. preservante. 

fragância e água 
UNIO 218 DESTOK 

4,90 1.068.20 

Pasta para limpeza em alumínio, sem perfume. embalagem com 
identiflcaçào do produto, marca do fabricante, recipiente de 500 ml 

cx 017 Quando da entrega o produto deverá apresentar, no miniino, 
80% do prazo de validade. 

CX o 
)h)hl 570,00 

r 
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Pedra sanitária com suporte de suslcnção (desodorizador sanitário) 

na fragância lavanda com 40g embalada em caixa de papelão. 

1
2  

contendo na composição: dodecil. benzeno sulíonato de SódiO. silica. 

sulfato de sódio, carbonato de sódio, corantes e fragância- Não 

contém paradiclorobenzeno. Produto inspecionado pelo lnmctro. com  

validade de 3 anos 

UNI D IM.i ' DFSODOR 
1,99 

R$ 

1.878,56 

Polidor de aluminio liquido SOOmI embalado cm frasco plástico e - LIMPA R$ 
acondicionado cm caixa de papelão com 24 unidades contendo na 

sua composição emulgador, essência conservante. 

(.X '7 Ï 39,00 2.223.00 

Sabão em pó caixa 500g. embalada cm caixa de papelão e 

acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em 

24 sua composição: tensoativo aniõnico, taniponanles. coadjuvantes. 

sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico. essência, água, 

alvejante e carga. 

C'X 99 I1YJC1'O 
/ io,00 1; 

Sabão em barra niu)ti ativo azul pacote com 5 unidades de 20Og 

caixa com 50 barras embaladas cm sacos plásticos e acondicionados 

cm caixas de papelão contendo na sua composição ácido graxos de 
RS 

75 coco/babaçu. sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos 

de soja, clorcto de sódio. glicerina. alquil benzeno sul fonato de 

sódio, linear, perfume, cdtachdp, corante e água produto 

inspecionado pelo Inmctro 

CX 2! (JUARÂNI 
41(Ni '7.00 

Sabão glicerinadomultiativo perfumado em barra testado 
I-tS 

2 dcrmatologicamcntc, em embalagem com 4)5 unidades com cada 

barra pesando 200g Produto inspecionado pelo lnmeiro  

PC'T 9! ii AR.\NI 

- 99 

7 Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 unidades de l litro CX 1 ASWFOI. 
R.S 

/ 

Sabonete liquido na fragrância erva doce para mãos com ação 
LITR RS 

K bactcricida de 500m1 embalado cm frasco plástico, produto 

inspecionado pelo lnmctro. 
o 

tsg ASE Prol. 
9$9 1 562 62 

t 
Sabonete suave com extrato de frutas e hidratante 90g em 

embalagem de papelão contendo cm sua composição sabão base de 

sódio. ãgua, carbonato de cálcio, perfume, clorcto de sódio, óleo de as ks 

semente de girassol, carbonato de sódio, glicerina, extrato de aloe 

vera, dióxido de titãnio ácido etilenobidroxidifosfõnico, ácido 
etilcnodiaminoteracético. hidroxitoluenobutilado 

Unid 303 - - FVFN 
1,20 3W6,611 
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Silicone gel, para pneus, borrachas, pára-choques, banco de couro, 
painósis, plásticos. vinil. Frasco ei 2 lQg, com registro no ministério 
da saúde, químico responsável. Quando da entrega o produto devera 

apresentar, no minimo, 80% do prazo de validade. 

Frasco 9 I3UCAS 
405,00 

31. 
Polidor de aço inox líquido SOOmI embalado em frasco plástico e 

acondicionado em caixa de papelão com 24 unidade. 
LIMPA 
FAC II. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
56.390,41   

o 

e 
çíf  

6 
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LOTE 07— AMPLA CONCORRÊNCIA 

11cm lkscriço lnid. Quant. Marca 
Valor Imitaria 

RS 
Valor lota' R$ 

Absorvente proteção total ultrafuno com abas pacote de 8 
unidades tendo na sua composição celulose. polimcro 
superabsorvcntc. polietileno, polipropilcuo, adesivos 
zcrmopláslicos, papel siliconado, com neutralizaste de 

odores. 

PCI 144 ALWAYS RS 	4,00 Ç7( 
- 	- 

2 
Aparelho de barbearcom 2 unidades cada fita com resinas 
terinopláslica, elastãmeto. abomino. aço inoxidável revestido 

com platina. 
PAR 144 PROI3AK RS 	4.00 

57600 

Base para unhas (mãos e pés) cm embalagem com Sml UNIO 4$ RISOt A. RS 	5.00 
00 

4 

Bloqueador solar ípsSO 200m1. Loção cremosa. não oleosa. 
aumenta em 50 vezes a proteção natural da pele exposta ao 

sol, não sai na água. por no mínimo 2 bons. Para proteção da 
pele dos cfeiios nocivos das radiações uv-a e uv-b devido ao 

excesso de sol. Tem que olbreccr alta proteção contra 
queimadura solar. Não deve conter paba. Validade: 24 

meses. volume. 200 ml. nas dimensão do produto (largura x 
altura x profundidade): 33 x 179 x 68 mm na sua 	

- composição: água, acetato de vitamina e, álcool estcarilico. 
benzoato de alquila c12- IS, bis 

ctilcxuloxifenolmctoxifcniltriajina, butilçarbamato de 
Iodopropuula. butilctio glicoi. carbôinero, potássio fosfato de 
cetila, crospolimero de aerilatorfaerilaio de alquila clO-30. 
dimeticona, diôxido de titânio, edtadissôdico. fcnoxietanol, 
fragráncia, usoestearato de isopropila, metoxicinantato de 

etilcala, palmitato de cetila, salieilalo de etilexila, 
tetraidroxipropilettleiio&amina, tribctrcnina, tricontanilpvp 

Unid 1920 SUNDAY RS 	25.0o 
4$ 	00 

Colônia infantil unisez de 1 00m na fragrância cheirinho de 
bebé ou lavanda sendo refrescante e sua' c, 

dcrmatologieamcnte testada 
UNII) 1-14 FLORA R$ 

RS 
7J8,56 

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

1-RASC0 III) -\l VNF 
- 	- 	- RS 	- 	2000 

' 2.800,00 

Condicionador de 200,nI, para cabçlos normais, indicado 
para uso diário. embalado em frasco plástico e 

acondicionado cIn caixas de papelão, contendo em sua 
coniposiçiio aminokidos e oligoelemenios. estruturas 

iônicas 

IJNII) 48 SEDA/ R.S 	13,00 
- 6'4 CX) 
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• CENTRO -HORIZONTE 

FONE: 

Creme dental tripla ação no sabor menta 90g embalado cm 
bisnaga de cor branca acomodado em caixas de papelão 
contendo em sua composiçio carbonato de cálcio. água, 

sorbitol, sílica, lancil sulfato de sódio, sabor, fosfato 
trissódico, sacarina sádia formaldcido, corante verde 

CASTBO 
- tt 

UNID 

BRANCO•  NO 

480 

3336-4351

ma  
5700 

COLGATE 

/ 

CEP 62-~
.-.,...._  

R$ 3,19 

1 C 
.1 

1.531.20 

9. Desodorante aerosol 175 ml anütranspirantc UNID 48. REXONA R$ 	19,00 
912,00 

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

UNID 48 RISQUE 4,50 ' 216,00 

Removedor de esmaltes com glicerina, em embalagem com 
UNID 

l®n 192.00 
48 ALYNE R$ 	4,00 

t. 

Shampoo de uso adulto, composição ceranudas. Frasco 
FRASCO 

contendo no mim=2 litros. 2.800,00 
140 ALYNE R$ 	20,00 

13. UNID 48 ALINE R$ 	5,90
283,20 

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

ae papelão. contendo em sua cocnposiçãoaminoácidos 
e oligocicmcntos. cstnituras iônicas. 

VALOR TOTAL DO LOTE 59.48,96 
7 
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de 

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

lltrii Ikicriç*o 1 nid. Quant. Marca 
Valor Unitário 

RS 
Valor total R$ 

Absorvente proteção total ultrafino com abas pacote de 1 
unidades tendo na sua composição celulose, polimero 
superabsorvcntc. policlileno, polipropileno. adesivos 

tcrmoplksttcos, papel siliconado, com neutrali,astc de odores. 

PCT 36, ALWAYS 
/ 

R$ 
RS 
144.10 

2 

Aparelho de barbear com 2 unidades cada fila com resinas 
termoplástica, elastãmero, aluntinio. aço inoxidável revestido 

V0111 platina. 
PAR / 36 PROBAK RS 	 4(H) 

11K) 

Base para unhas (niàose pés) cm embalagem com Kml. UNIL) 12 RISQUE RS 	 5.110 
(MtX( 

4 

Bloqueador solar íps50 200m1. Loção crenxisa, não oleosa. 
aumenta em 50 vezes; a proteção natural da pele exposta ao sol. 

1:111d 4S1) . SL\[)AV 
.. 

R$ 	Ç 00 
RS 
12.000,00 

não saí na agua. por tio minimu 2 horas. Para proteção da pele 
dos efeitos nocivos das radiações uv-a e u% -h devido ao 
excesso de sol Tem que oferecer alta proteção contra 

queimadura solar. Não deve conter paba. Validade: 24 meses, 
volume: 200 ml, nas dimensão do produto (largura x altura x 
profundidade): 33 x 179 x 68 mm na sua composição: água. 
acetato de vitamina e, álcool cstearilieo, bcnioato de alquila 

cl 2-I5. bis etilexiloxifcnolmctoxifeniltna,ina. butilcarbamato 
de iodopropinila. butileno glicol, carbõmcro. potássio fosfato 
de ceiila, crospolimero de acrilatoslacrilato de alquila e 10-30. 
dimcticona. dióxido de titânio, cdtadissôdico, fenoxietanol, 
fragrãncia, isoestearato de isopropila, metoxicinaniato de 

etilexila, palmitato de cetila, salicilato de etilcxila, 
tctraidroxipropilctilenodiamina, tribcrrenina, tricontanilpvp. 

Colônia infantil unisei de lOOnil na fragrância cheirinho de 
bebe ou lavanda sendo refrescante e suave, 

dcrmatologicanicnte testada 
UNID/ 36 FLORA RS 

179 	.4 

Condicionador de uso adulto, composiçâo ceramidas Frasco 
contendo no minimo 2 litros. 

FRASCO 35 ALYNE RS 	. 	'01)11 
700.00 

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

caixas de papelão, contendo em sua composição aminoãcidos e 
oligoclenicntos. estruturas iônicas. 

/ 

UNID 1 SEDA R$ 	1301 

- 

RS 
156(H) 

A 
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9. 

Creme dental tripla ação no sabor menta 90g embalado em 
bisnaga de cor branca acomodado cm caixas de papelão 
contendo em sua composição carbonato de cálcio, água. 

soibitol, sílica, lauril sulfato de sódio, sabor, fosfato trissódico, 
sacarina sádica, formaldeido, corante verde 

UNID 120 COLGATE R$ 	3,19 
382,80 

9. Desodorante aerosol LiS ml antivanspirantc UNID 12 REXONA R$ 	1900 
228,00 

10 Esmalte para unhas (mãos e pós), cm embalagem com 8 ml, 
UNID cores variadas 54,00 

12 RISQUE R$ 	4.50 

Removedor de esmaltes com g1iccina, cm embalagem com 
UNID /  lOOmI 48,00 

12 ALYNE RS 	4.00 
R$ • Shampoo de uso adulto, composição ccramidas. Frasco 

contendo no mínimo 2 litros. FRASCO 35 ALYNE 20.00 
'00 

13. 

Shampoo de 200m1, para cabelos normais indicado para uso 
diário. embalado cm frasco plástico c acondicionado emcaixa 

oligoclementos, estruturas iônicas. 
de papelão, contendo em sua composição aminoácidos e 70,80 

UNID 12 ALÍNE R$ 	3,90 

VALOR TOTAL DO LOTE 
14867,24,7 

o 
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Seu Atacarejo 

0— AMPt4 cor'IcORRtNQA 

Item Dncriçio Unid. Quant. Marca 
Valor Unitário 
Ri 

Valor Total Ri 

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

plástico com 100 unidades. 
PCT 930 MARATA Ri 2,90 

2,697,00 

Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade Ri 
2.  200in1, reforçado, de primeira qualidade, embalado em 

saco plástico com 100 unidades. 
PCT 9151 MARAJÁ Ri 3,95 

36.146,45 

Copo dneartável para café, cor leitosa, capacidade SOmI, 
3.  mforçado, de primeira qualidade, embalado em saco PCT 6698 MARATÁ Ri 1.70 

11.386,60 

o plástico com 100 unidades. 

4 
Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14 x 14em. 

embalagem em pacotes plásticos. 
PCT 2699 GIRASSOL Ri 0,65 Ri 

1.754,35 

S. 
Guardanapo de papei contendo 50 unid de 23 a 22cm, 

embalagem em pacotes plásticos. 	/ PCT 3244 /  NAPS Ri 0,70 Ri 
2.270,80 

6.  
Guardanapo de papel contendo 50 unid de 33,5 x 

32.5cm, embalagem em pacotes plásticos. 
PCT 2844 SKALA Ri 2,80 Ri 

7,963,20 

7.  Pano de chio de saco alvejado especial 40 x 70c m. UNID 4085 ALGO SOM Ri 
Ri
15.318,75 

Pano de  prato  l0O/.aodIo75x  48 cmde73&pacote STA Ri 4 
plástico contendo 30 unidades. PCT 112 

TEREZINHA 
Ri 74 ,82 

8.379,84 

9 . Pano de 	(formato retângulo medindo 45x 70cm) prato UND 272 STA 
Ri 2.70 Ri 

TEREZINHA 734,40 

• Pano flanela 38s58 cm na cor amarela embalado em seco 
plastico. L'NID 1028 

STA 
TEREZINHA 

Ri 2.50 Ri 
2.570,00 

'-iv 
Pano multi-uso com cores diferenciadas, evitando a 

eontaminaçAo por limpeza cnsz.ada que sejam considerados 
descartáveis. podem ser lavados nonnabncnte com 

II. detergentes com ação antibactéria garantindo areutilização. 
Limpeza leve com maior descartabilidade, absorç5o e já 

venha cortado nas seguintes dimensões: panos de 33 em x 

CX 52 LIMPANO Ri 80,00 
416000 

60 em embalados em caixa de papclào com 100 unidades. 

12. Papel alumínio 301 7,5cm embalado em sacos plástico . ROLO 248 	, TERMICA Ri 3.50 Ri
868,00 

13 Papel aluminiocilOOmts 	 . UNIU) 80 TERMICA Ri 36.00 
Ri
2.880,00 

14. Papei alumínio. material aluminio, comprimento 7,50 m x 
largura 30 em 

ROLO 160 TERMICA Ri 3,50 
560,00 

IS Papel filme de pvc 28 a 30cm embalado em sacos plastico ROLO 240 	- TERMICA Ri 4,72 
Ri 
1332,80 '4 
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17. 
Papel toalha interfolhas top duas dobras, cor totalmente 

branca, grande absorção de agua e otimaresistcncia. Pacote 
com 1000 folhas. 

is. 
Papel toalha para cozinha com alta absorção. pacote com 

2 rolos de 60 folhas 22 x 20. 

39,00 
74,958,00 

9,50 
22.800,00 

FARDO 1922 FLORAL 

PCT 2400 SKALA 

PCT 1169 8 KA LA R$ 5.50 

¼ 

Papel higiênico de cor branca, perfumado, picotado, 
folha simples, medindo 30 x 1Dm cada rolo, embalados cm 
fardos de sacos plásticos contendo 16 pacotes com 04 rolos 

em sacos plásticos de 30 metros. 

16. 

VALOR TOTAL DO LOTE 

50 

203009,6 

R$ 
6.429. 
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LOTE 10—COTA DE APROXIMADAMENIE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EH' 

Item Descrição Unid. Quant. Marca 
Valor Unitário

Valor Total RS 

Copo descartável para água, cor leitosa. 
capacidade 150 ml, reforçado, de primeira 

qualidade, embalado em saco plástico com 100 
unidades. 

PCT 

- 

232 MARATÁ as 	2,90 
R$ 
672,80 

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

PCT 2287 MARATÁ as 9.033.65 

Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade as 
3.  

o 
5~rcforçado, de primeira qualidade, embalado 

cm saco plástico com 100 unidades. 
PCT 1674 MARATÁ as 2.845,80 

4 
Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14 1 

14em, embalagem cm pacotes plásticos. 
PCT 674 GIRASSOL R$ 	0,65 

438,10 

Guardanapo de papel contendo 50 umd de 231 as 
22cm, embalagem em pacotes plásticos. 

PCT SI 1 NAPS R$ 	0,70 
567,70 

6.  Guardanapo de papel contendo 50 unid. de 33,5 X 

32.5cm, embalagem cm pacotes plásticos. 
PCT 711 SKALA as 	2.80 

1.990,80 

7.  Pano de chio de saco alvejado especial 40 x 70em. UNID 1021 ALGO BOM as 	3,75 as
33$75 

8.  
Pano de prato 1000% algodão 75 x 48 em de 73gr 

pacote plástico contendo 30 unidades. 
PCT 

/ 
28 STA TEREZINHA 74,82 

2.094,96 
/ 

9.0 Pano de prato (formato retângulo medindo 45x 
70cm) IJND 69 STA TEREZINFIA R$ 	2,70 as 

183,60 

10. Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em 
UNIDy 

saco plástico. 640.00 
256 STA TEREZÍNHA R$ 	2,50 as 

Pano multi-uso com cores diferenciadas, evitando a 
contaminação por limpeza cruzada que sejam 
considerados descartáveis, podem ser lavados 

normalmente cem detergentes com ação antibactéria 
garantindo a rcutili7ação. Limpeza leve com maior 
descartabilidade, absorção e já venha cortado nas 

seguintes dimensões: panos de 33 em 	60 em 
embalados em caixa de papelão com 100 unidades. 

cx 13 LIMPA NO RS 	80,00 
1.040,00 

12.  Papel alumínio 30z 7,5cm embalado cm sacos 
ROLO 62 TERMICA as 	3,50 as 

plastico 217,00 

13.  Papel alumínio ei lOOmts UNID 20. TERMICA as 	36,00 as 
72000 

14.  
Papel alumínio, material alumínio. cumprimento 

7.S0mx largura 30cm ROLO 40 TERMICA 
VO 

as 	3,50 
1 

as 
140.00 
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Papel toalha interfolhas top duas dobras, cor 
li. 	totalmente branca, grande absorção de agua e ótima 

resistência. Pacote com 1000 folhas. 
SKALA 

SKALA 

R$ 
50.722,34 

Papel filme de pvc 28 x 30cm embalado cm sacos 
plástico 

Papel higiênico de cor branca, perfumado, 
picotado, folha simples, medindo 30 x lOm cada 

16. 

	

	rolo, embalados cm fardos de sacos plásticos 
comendo ló pacotes com 04 rolos em sacos plásticos 

de 30 metros. 

18 

ROLO 60 

FARDO 480 

PCT 600 

PC,',  292 

4,72 R$ 
283,20 

9,50 R$ 
5.700,00 

5,50 

'5. 

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

39,00 
R$ 
18.720,00 

R$ 
1.606.00 

TERMICA 

VALOR TOTAL DO LOTE 

Jv 

\1( 


