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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material de consumo, limpeza e descartáveis 

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

cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

A Pregoeira do Município de Horizonte, designada através da Portaria 580/2017 de 06 de Abril de 

2017, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N.° 8.666, de 21 de junho de 

1.993, e suas posteriores alterações que a Comissão concluiu o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 

2017.05.16.1 - SRP, declarando vencedoras do certame as empresas: 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 e 

seis mil cento e vinte reais e quarenta e oito centavos), e totalizando o valor global em 

130.620,40 (cento e trinta mil e seiscentos e vinte reais e quarenta centavos); KILIMPA COMERCIO 

E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME vencedora do LOTE 03 com o valor de R$ 

138.497,60 (cento e trinta e oito mil e quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), e 

do LOTE 05 com o valor de R$ 200.238,31 (duzentos mil e duzentos e trinta e oito reais e trinta e 

um centavos ), e do LOTE 06 com o valor de R$ 34.967,19 ( trinta e quatro mil novecentos e 

sesenta e sete reais e dezenove centavos), e totalizando o valor global em R$ 373.703,10 (trezentos 

e setenta e três mil e setecentos e três reais e dez centavos), D&M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA-ME referente ao LOTE 04 com o valor de R$ 32.999,93 (trinta e 

dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos ), SPE DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME vencedora do LOTE 07 com o valor de R$ 40.510,92 (quarenta mil, 

quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos ), e do LOTE 08 com o valor de R$ 10.127,73 (dez 

mil, cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos), e do LOTE 11 com o valor de R$ 368.950,40 

(trezentos e sessenta e oito mil e novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), e do LOTE 12 

com o valor de R$ 32.071,66 (trinta e dois mil e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), e 

totalizando o valor global em R$ 451.660,71 (quatrocentos e cinquenta e um reais e seiscentos e 

sessenta reais e setenta e um centavos), EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME vencedora do 

LOTE 09 com o valor de R$ 137.228,25 ( cento e trinta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e 

vinte e cinco centavos), e do LOTE 10 com o valor de R$ 34.286,00 (trinta e quatro mil, duzentos e 

oitenta e seis reais), e do LOTE 16 com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e totalizando o valor 

global em R$ 173.514,25 (cento e setenta e três mil e quinhentos e quatorze reais e vinte e cinco 

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

valor de R$ 178.349,93 (cento e setenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e 
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três centavos), e do LOTE 14 com o valor de R$ 43.851,43 (quarenta e três mil, oitocentos e 

cinquenta e um reais e quarenta e três centavos ), e do LOTE 15 com o valor de R$ 44.398,57 ( 

quarenta e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais e cinquenta sete centavos), e totalizando o 

valor global em R$ 266.599,93 (duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos e noventa nove reais e 

noventa e três centavos), e tendo as mesmas atendido a todos os requisitos do Edital, vem 

ADJUDICAR, nos autos do processo licitatôrio na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

2017.05.16.1 - SRP o Objeto Licitado em favor das empresas: ABASTECE DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA-EPP, D&M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA-

ME, EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, RILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, LUCAS GOULART HOLANDA-ME, SPE DISTRIBUIDORA E 

19 	REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, por terem as mesmas apresentado as propostas mais vantajosas para 

esta Administração Municipal, para que produzam os efeitos legais e jurídicos pertinentes, conforme 

itens especificados abaixo. 

LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA 
LUCAS GOULART HOLANDA-ME 

Item DESCRIÇÃO Uuild. Marca Quaut. 
V. 

Uni, 
V. 

Total 

Dnngord.rinte para sistema de exaustão e tornos 5 tinos. Solúvel 
em água, capaz de remover os resíduos orgãnicos provenientes do as 1. cozimento de géneros alimentícias, com substância biodegradáveis. Deve 
possuir registro perante a Anvisa. Apresentar ficha técnica, ficha de 
segurança. 

Bombom lsodet 48 
25,04 1201,92 

Desinfetante concentrado 5 litros pira áreas criticas a base de 
quaternário de amónio. Concentração de 1 para 100; (a 1%) devo possuir 

2 
composição química que evitem a oxidação. utilização principal em 

Bombom Rodei 576 as 
superfícies metálicas ou passfveis de corrosão. Deve está registrado na 65.00 37.440.00 
Anvisa. 	Apresentar 	ficha 	técnica, 	ficha 	de 	segurança 	e 	laudo 
comprovando ação bactericida. 
Desinfetante de uso geral 5 litros concentrado com poder bactericida. 

3.  utilização de pisos e paredes para as limpezas concorrentes e terminais. 
Bombom car 1*40 ES 

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 pedras.5 1 Bombom Rodei 40 as as 
16.00 640.00 

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

$ as S. comprovando 	ação 	bactericida. 	Composição 	química: 	tensoativos 
aniônico. aditivos específicos, agentes alcalinizanles, preservante, corante 
e água. 

Bombom Isodet 800 
21.54 17232,00 

Detergente de uso geral, onde se destina a limpeza de superfícies laváveis 
ES ES 6.  lisas ou porosas, tais como: pisos, paredes. (achadas, materiais sintéticos, 

plástico, aço inox. térmicas, etc.5 1 
Bombom Isodet 88 

11,00 968.00 

Detergente 	neutro para 	louças 5 litros. Concentrado com poder 

7.  umectante e desengordurante, possuindo agente alcalinizante, sem aroma. 
Bombom Rodei 1152 

as R$ 
facilmente biodegradável. Deve possuir notificação perante a Anvisa. 11.00 12.672.00 
Apresentar ficha técnica, ficha de segurança. 
Ilipoclórico de sódio bb 50 litros concentrado com poder desinfecção. 

8.  com concentração de principio ativo de 9%. 	Comodato para dosador. 
Bombom Rodei R$ ES 

Deve está registrado na Anvisa. 	Apresentar ficha técnica. racha de 
segurança e laudo comprovando ação bactericida. 

06
cha 158.00 15.168.00 

9.  Lava roupas líquido. Pata limpeza de iodos os tipos de roupas 5 1 Bombom Meu lar 53 
aS as 

18.00 954.00 
10.  limpador restaurador para pises tratados com ceras! acabamento Bombom Isowax 52 R$ ES 
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acrílico, aumentando a vida útil do tratamento do piso. Restaurador para 
qualquer tipo de piso com cera/acabamento acrílico que necessite de 
restauração devido a riscos e perda do brilho. 5 1 

32.00 1.664,00 

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

Bombom Meu lar 288 
R$ RI 

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

' 15.00 4.320.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
104.499,92 

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

Item DESCRIÇÃO UaId. Marca Qua.t. 
V. 

tl.it. 
V. 

Total 

1. 

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

Bombom Isodet 12 
RI 

25,04 
lis 

300,48 

2. 

Desinfetante 	concentrado 	SIltros 	para 	áreas 	críticas 	a 	base de 
quaternário de amônio. Concentração de 1 para IDO; (a 1%) 	deve 
possuir composição química que evitem a oxidação, utilização principal 
em superfícies metálicas ou passíveis de corrasâo. Deve está regisirado 
na Anvisa. 	Apresentar ficha técnica, ficha de segurança e laudo 
comprovando ação bactericida. 

Rombona Isodel 144 
65,00 

liS 
9.360,00 

Desinfetante de uso geral 5 litros concentrado com poder bactericida. 

3. 
utilização de pisos e paredes para as limpezas concorrentes e terminais. 

Bombom Cai 360 
R$ RI 

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.5 1 Bombom tsodet mo lis 
16.00 

RI 
160,00 

Detergente concentrado para limpem 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 

aniõnico, 	aditivos 	especiftcos, 	agentes 	alcalinizantes, 	preservante, 
corante e água. 

Bombom Isodel 200 
21.54 4308.00 

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

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

Bombons Isodes 22 
11,00 242,00 

Detergente neutro pá" louças 5 litros. Concentrado com poder 

7.  ume..'tante 	e 	desengordurante, 	possuindo agente alcalinizante-sem 
Bombons lsixiet RI RI 

aroma, facilmente biodegradável. Deve possuir notificação perante a 11,00 3.168.00 
Anvisa. Apresentar ficha técnica, ficha de segurança. 

8.  

Hipoelôfleo de sódio bis 50 litros concenirado com poder desinfecção, 
com concentração de principio ativo de 9%. 	Comodato para dosador. 

Bombom lsodct 24 RI RI 
Deve está registrado na Anvisa. 	Apresentar ficha lécnica, ficha de 
segurança e laudo comprovando ação bactericida. 

158.00 3.792.00 

9.  lava roupas líquido. Para limpeza de todos os tipos de roupas 5 1 Bombon Meu lar 13 
RI

a RI 
18.80 234,00 

Limpador restaurador paira pisos tratados com cens acabamento 

lo acrílico, aumentando a vida útil do tratamento do piso. Restaurador para 
Bombom lsowa 13 

RI RI 
qualquer tipo de piso com cera/acabamento acnlico que necessite de 
restauração devido a riscos e perda do brilho. 5 1 

32.00 416,00 

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

Meu lar RI RI 
sucessivas das mãos. Ter como agente bacteiicida o trictosan. Ser isento 
de formol e similares. 

Bombons 72 
15,00 1.080,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 

 
26.120.48 
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LOTE 03—AMPLA CONCORRÊNCIA 

KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

Item Descrição .Id, Marca Qual. 
V. V. V. 

Total 

1.  

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 clondos e alcalinos. Dosagem máxima de USO 

Balde Kim sour 48 RI RI 
lgr / kg roupa seca. Deve possuir a notificação perante a Aruvisa. 136,00 6.528,00 
APRESENTAR JUNTAMENTE ACHA TÉCNICA, ACHA DE 
SEGURANÇA 
Água sanitária, cai embalagem plástica com 5.000 .i, lança lactada. 
teor de cloro de acordo com o limite da legislação penitente (2.0% p/p a 

2.  
25% p4»,  registro do ministério da saúde. químico,responsável, 

62 
RI RI 

composição e informações do fabricante estampados na embalagem. 5,00 310,00 
Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo. 80% do 
raw de validade. 

Álcool gel a 70 	XI. solução anri-séptica 	com eleitos antifúngico e 
bactericida.; uso em anti-sepsia das mãos sem uso de água e papel. P11-
neutro, gatão de 5 litros. Embalagem contendo: ri' do lote impresso no 

3.  
rotulo da embalagem, nome e registro de químico responsável pelo 

Galão Ascpline 80 
RI RI 

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

25,00 2.000,00 

Alvejante (lotado Em Pó de 20 kg produtos de P' linha para utilização 
de processos de lavagem em máquinas industriais, com podei de 

RI RI 
4.  desinfecção e alvejamento. 	Dosagem máxima de uso 4gr i kg roupa 

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

Balde Kim clour 480 
153.00 73.440.00 

Amaclante 20 Litros Produto, de 1' linha para roupas de cor azul e 
consisténcia visco-cremosa, deve possuir tenso ativos catiónicos à base 

S. 
de saia de quaternário de amónio que tanto amaciam como causas 
bactcriostasc, 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 Kim softl 491) RI 
52,69 

RI 
25.291,20 

Desinfetante perfumado com ação germicida e cloro ativo, fragrãncias. 
floral, eucalipto, herbal, lavanda ou pinho, embalagem com 5 litros. com  

1111 R$ 
6. 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 74 
6.80 503.20 

Detergente liquido lava-louças, com P14 neutro, dermatologicamente as as 
7.  testado, cm embalagens contendo 5 lis. Ouando da entrega o produto 

deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 
Galão limpes 46 

7,00 322,00 

Pasta Umectante 20 XC, produto de 11  tinha de P11 neutro, com poder 
de umectação em proretc.mento industrial para roupas com diferentes 

8.  
graus e tipos de sujidade. A base de ácido sulfónico, com tenso ativo 

Balde Kim gel 192 
RI RI 

biodegradável. 	Dosagem máxima 2g/kg roupa seca. 	Deve possuir a 
notificação perante a Anvisa. 	Apresentar 	ficha técnica, 	ficha de 
segurança. 

156,00 29.952.00 

Sabonete liquido para mios, fragrância suave e ph neutro, com registro 

9.  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 Reaquim 24 
RI 

6,30 
RI 

151,20 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 

 
138.497,60 

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

Item Descrição Unld, Marca 	Quaut. 
V. 

Ualt 
V. 

Total 

12
11111 RI 

AcIdulante de 20 kg para uso em processos de lavagens industriais. 
produtos de 13  linha deve possuir componente capazes de excluir das 

1. roupas os componentes clorados e alcalinos, Dosagem máxima de uso 
lgr / kg roupa seca. Deve possuir a notificação perante a Anvisa. 

r juntamente ficha técnica, ficha de segurança. 

Balde tndcba  ,® 96000 

Agua aaaltârla, em embalagem plástica com 5.000 ml, tampa 

2 lacrada, teor de cloro de acordo como limite da legislação pertinente 
Galão bUcha IS 

i't RI 
(2.0% p/p a 25% p/p), registro do ministério da saúde, químico 
responsável, composição e informações do fabricante estampados na 

10,00. 150,00 
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embalagem. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no 
mínimo, 80% do prazo de validade. 

3.  

Álcool Gil A 10 CL, solução anti-séptica com efeitos antifúngico e 
bactericida.; 	uso em anti-sepsia das mãos sem uso de água e papel. 
PH-NEUTRO, galão de 5 	lutos, 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 c na Anvisa. Quando da entrega o 
produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 

Galão premisse 20 
40.00 800,00 

4.  

Alvejante Corado cm P6 de 20 Kg produtos de Ia tinha para 
utilização de processos de lavagem em máquinas industriais, com 
poder de desinfecção e alvejamento. 	Dosagem máxima de uso 4gr 
kg roupa seca. Deve está registrado na Anvisa. Apresentar juntamente 
ficha técnica, ficha de segurança. 

Balde Indeba 120 
110.00 13.200,00 

Amaciauite 20 Litros Produtos de 1' linha para roupas de cor azul e 
consistência visco-cremosa, deve possuir (coso ativos catiõnicos à 
base de sais de quaternário de amónio que tanto amaciam como causas 
hacteriostase, possuir odor perfumando. 	Dosagem máxima de uso 4 
ml/ kg roupa soca 	Deve possuir a notificação perante a Anvisa. 

Balde Injeto 120 
R$ 

100,00 12.000,00 

Apresentar ficha técnica, ficha de segurança. 

6 

Desinfetante 	perfumado 	com 	ação 	germicida 	e 	cloro 	ativo, 
ftagáncias: floral. cucatipto. herbal. lavanda ou pinho, embalagem 
com 	5 	litros, 	com 	registro 	do 	ministério 	da 	saúde, 	químico 
responsável, composição e informações do fabricante estampada na 
embalagem. Quando da entrega o produto deverá apresentar. no 
mínimo. S0 	do ptazo de validade. 

(ialão Ypé IS 
15.00 - 270.00 

7.  
Detergente liquido lava4o.ças, com PH neutro. deunatologicamente 
testado, em embalagens contendo 5 lu. Quando da entrega o produto 
deverá apresentar, no mínimo. 80% do prazo de validade. 

GALÃO Indeba 11 
13.83 152,13 

8.  

Pasta Umectante 20 Kg, produto de P linha de P11 neutro, com poder 
de umeclação em processamento industrial para roupas com diferentes 
graus e tipos de sujidade. A base de ácido sutíãnico, com tenso ativo 
biodegradável. 	Dosagem máxima 2gilg roupa seca. Deve possuir a 
notificação perante a Anvisa. 	Apresentar ficha técnica, ficha de 
Segurança. 

Balde tndcha 48 
112,60 5.404,80 

9.  

Sabonete liquido para mios, fragrância suave e ph neutro, com 
registro do ministério da saúde, químico responsável, intonações do 
fabricante estampados na embalagem. Embalagem com 5 litros. 
Quando da entrega o produto deverá apresentar, ao mínimo. 80% do 
prazo de validade, 

Galão Indeba 6 
10.50 63.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
32.999.93 

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

Item Descrição tnid, Marca Quais. 
V. 

Unhi
V. 

 Total 

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

CX Dragão 971 
R$ 

18.00 
R$ 

15.678,00 

2.  
Água unitária muttiplo uso de 1000m1 embalado cm frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 857 R$ 
15.00 

R$ 
12.855.00 

3.  Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Fonalcool 46 
48,00 

Rã 
2208.00 

4.  Álcool 1m Gil SOOg Embalagem Secundária Caixa Com 12 Unidades CX Fortalcool m R$ 
42,00 

Rã 
9.534,00 

Amaciante para roupa de 2 litro, embalado cm frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo cloreto dialquit dimetil 
amõnio, coadjuvante, perfume, preservante, corantes, actdulante e água 
produto inspecionado pelo lnmetro com validade de 3 anos. 

UNTO Softpluma 308 
2.00 

Rã 
616.00 

6.  
Antidcrrapaate 	 01k 

LITRO Fax quimica 34 
7,00 238.00 

pan pisos, com 	o produto pode ser utilizado cm 
granitos, porcelanatos, cerimicas, mármores, ardósias e muitos outros 
revestimentos que estiverem escorregadios, rendendo até 10m2 

7.  

Cera liquida 	incolor de 	1000m1 embalada em frasco plástico e 
acondicionada em caixa de papelão contendo em sua composição: 
parafina, 	 cera 	 de 
carnaúba,emulsificante,alcaliniz.antc,coadjuvantc.formol,perfume,água e 
corante. 

LiMO Brilhos 13 
2.00 

Rã 
26.00 
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s. Cera líquida incolor para pisos frios em geral 	frasco c'750 & UNI». Brilhos 68 
1,60 108,80 

9.  
Clarificaste para piscina, composição: triclorcto de alumínio 30* 
acido cloridrico 1.5%. ingredientes inertes 68,5 

i.rnko Lipe 64) 
36,25 2.175,00 

Desinfetante 	liquido de 	1 	litro embalado em 	frasco plástico e 

10.  
acondicionado em caixa de papelão contendo cm sua composição agua. 

CX Silvestre 675 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	ttietanolamiaa, 	ácool 	etflico, 
perfume. edta e corante. (lavanda, jasenin. eucalipto e pinho) cxc) 12. 

15,00 10.125,00 

Desodorizador de ar spray 400g seroso!, acondicionado cm caixas de 
RI 

II. papelão, contendo em sua composição: parfum. alcohol, aqua. sodium. 
nitrite e isobutante / proparse. 

UNI» Ulirafrcsk 996 
6,25 6.2250 

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

12 
possuir efeito sequesirante e branqueadores ôpticos. Possuir pb (I%) .

Ki  
Dosagem máxima dc uso 3gx / kg roupa seca Deve possuir a 

PCI' m 3000 281  RI RI 
190,27 53.465,87 

notificação perante a Anvisa. Apresentas juntamente ficha tdcnica, ficha 
de segurança. 
Detergente liquido lava loiças de SOOmI das mais variadas tragrâncias 

R$ 
13.  embaladas cm frascos plásticos e acondicionados cm caixas de papelão 

com 24 unidades 
CX Limpei 482 

24,00 11.56Â10 

14.  
Evita mofo neutro, laranja ou lavanda 100g elimina a umidade e o 

de móveis. 
RI

mofo 
UNID %Ioffim 255 

RI 
2,28 582,40 

IS. 
Ilípoclorito de caldo (cloro) granulado para uso em piscinas, 65% 
minimo de cloro ativo e norma abnt 34.84. 

KG Lipe 43 
RI 

11,00 
RI 

473,00 
Inseticida spray 300m1 usado para exterminar insetos (barata, formigas. 

RI RI 
16.  moscas pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas, 

embalado em frasco de 300m1. 
UND Ultra 762 

6,90 5157.80 

Limpa vidros SOOmI indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 
RI RI 

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

UNO Kilimpa 586 
1,30 761,80 

Limpador desengordarante pari cozinha de SOOml embalado em 

18, 
frasco plástico, contendo em sua composição: lauril éter sulfato de 
sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, 	água e 
perfume 

UNID Pratice 556 
2.20 

RI 
1.223,20 

Limpador multi - uso de SOOmI embalado em frasco plástico com a 

19.  
composiçáo contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso 
ativo não iónico. alcalinizante. sequcatrante, solubilizante, éter glicólico. 
álcool, perfume e água 

UNI» Kilimpa 2050 
1,40 

RI 
2.870,00 

Lustra 	móvel 	perfumado 200m1. embalado cm 	frasco plástico. 
RI RI 

20.  contendo 	parafina 	emulsificantes, 	solvente, 	umcctantc, 	preservante. 
fragância e água. 

UNI» AMas 1234 
2.14 2.640,76 

Pasta para limpeza cm alumínio, sem perfume, embalagem com 

- '1 
identificação do produto, marca do fabricante, incipiente de 500 ml cx 
cJ12. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo. 80% 
do prato dc validade. 

CX CriI 
RI 

31,20 
RI 

1.154,40 

Pedra unitária com suporte de sustençio (dcsodorindor sanitário) na 
fragância lavanda com 40g embalada em caixa de papelão, contendo na 

22 - 
composição: dodecil. benzeno sulfonato de sódio, sílica, sulfato de 
sódio, 	carbonato 	de 	sódio, 	corantes 	e 	fragãncia. 	Não 	contém 
paradiclorobenzenu. Produto inspecionado pelo Inrnetro. com  validade 
de 3 anos. 

UNID Sanilar 5352 
RI 

0.60 
RI 

3.211,20 

Polidor de alumínio liquido SOOmI embalado em frasco plástico e 
RI RI 

23.  acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição emuigador, essència consen ante. 

CX Obrilbo 327 
18,00 5.886.00 

Sabão 	cm 	pó 	caixa 	SOOg, 	embalada 	em 	caixa 	de 	papelão e 

24.  
acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendi, em sua 

CX Invicto 566 
RI RI 

composição: tcnsoativo aniónico. tamponantes. coadjuvantes, sinergista, 
corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. 

67.50 38.205.00 

Sabão cm barra multi ativo azul pacote com 5 unidades de 200g caixa 
com 50 barras embaladas em sacos plástica e acondicionados em caixas 

25 
-. 

de papelão contendo ria soa composição ácido graxos de coco/bab açu, 
sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja. doido 

de sódio. glicerina. alquil benzeno sulfonato de 	sódio, linear, perfume, 
edta chdp, corante e água produto inspecionado pelo Inmetro. 

CX Uno 124 
RI 

41,00 
RI 

5.084.00 

Sabão 	glicerinado 	multiativo 	perfumado 	em 	barra 	testado 
RI RI 26.  dermatologicamente, em embalagem com 05 unidades com cada bana 

pesando 200g. Produto inspecionado pelo lnme*ro 
PCT Uno SI? 

5.00 2.585,00 

27.  Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 unidades de 1 litro. CX Uno 8 
RI RI

«,00 	352,00 
Sabonete 	liquido na 	fragrância erva doce para 	mãos com ação 

RI RI 
28.  bactericida de 500m1 embalado em frasco plástico, produto inspecionado 

pelo lametro. 
Ll'lRO Reaqutl 

1.43 1.281.28 

29.  Sabonete suave 	com extrato de 	frutas e 	lidratante 908 cm Unid Ptotex 1717 RI RI 
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embalagem de papelão contendo em sua composição sabão base de 
sódio, água, carbonato de alcio, perfume, cloreto de sódio, óleo de 
semente de girassol, carbonato de sódio, glicerina, extrato de aloe veta, 
dióxido 	de 	titánio, 	ácido 	etilenohidroxidi(osfónico, 	ácido 
etilenodiaminoteracético, hidroxirolueno butilado 

1.50 2.575.50 

Silicone gel, pneu pneus, borrachas, pára-choques, banco de couro, 

a, painésis, plásticos, vinil. Frasco cl 2I0g. com  registro no ministério da
FRASCO 

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

união quimica si RI 
3,30 

P5 
168,30 

31. 
Polidor de iço inox líquido SOOmI embalado em (risco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão com 24 unidade. 

cx iioox 85 P5 
13,00 

as 
1.105.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
as  200.238,31 

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

trem Descrição Vuid. Marca Qtsant. 
v. 

Unit 
V. 

Total 

Ácido 	ntunâtico 	para 	aplicaçio em 	limpeza 	bruta em geral, as P5 
1.  embalado em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de 

apclão com 12 unidades. 
CX Dragão 154 

18.00 2,172.00 

Agua unitária mnitiplo uso de I000m1 embalado em frasco de as as 2.  plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 151 
15.00 2.265,00 

3.  Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX F'ortalcool 7  as as 
43 33400 

4.  Álcool em gel SOOg embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Fortaicool 40  as RI 
42,00 1.680.00 

Amaciante pira roupa de 2 litros embalado em Frasco plástico e 
acondicionado cm caixa de papelão contendo cloreto dialquil dimetil 

UNID as RI 
- am6nio, coadjuvante, perfume, preservante, corantes, acidulante e água 

produto inspecionado pelo Inmeuo com validade de 3 anos. 

Softpluma 
2,00 108,00 

Antiderrapante 	 011t as as para pisos. com 	o produto pode ser utilizado em 
6.  granitos, porcetanatos, cerámicas, mármores, ardósias e muitos outros 

revestimentos que estiverem escorregadios, rendendo até 
LITRO Fax química 6 700 42.00 

Cera liquida incolor de 1000m1 embalada em frasco plástico e 

7.  
acondicionada em caixa de papelão contendo em sua composição: 
parafina, 	 cera 	 de 
carnaúba.emutsificante.alcalinizante.coadjuvante.formol.perfume.água e 
corante. 

UNID Brilhos 2 as 
- 

as 
4.00 

as - as 8.  Cera liquida incolor para pisos frios em geral - frasco c/750 & UNID. Brilhos 12 
IM 1920 

9.  
Clarificante para piscina, composição: tricloreto de alumínio 30% 

LITRO 14e lO  
as 

acidocloridrico 1,5%. ingredientes inertes 68,5 36,25- 362,50 
Desinfetante 	liquido 	de 	1 	litro 	embalado 	em 	frasco 	plástico e 

10 
acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição água, 

CX Silvestre 119 as as 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trietanolamana, 	ácool 	etílico, 
perfume, cdta e corante. (lavanda, jasmin, eucalipto e pinho) a ei 12. 

15.00 1.785.00 

Dnodorlzador de ar spray 400g aerosol. acondicionado cm caixas de 
R$ RI II. papelão, contendo cnt sua composição: paifum. alcohot, aqua, sodium, 

nitrite e isobutante / propane. 
UNID Ultrafresk 176 

625 1.100,00 

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

12.  possuir efeito sequestrante e branqueadores ópticos. Possuir ph (1%). Pcir Vim 3000 49 RI RI 
11.5 ± 0.5. Dosagem máxima de uso 3g / kg roupa seca. Deve possuir a 
notificação perante a Anvisa. Apresentar juntamente ficha técnica. ficha 
de segurança. 

190,27 9.32323 

Detergente líquido lava louças de SOOmI das mais variadas fragrâncias 
R$ RI 13.  embaladas em frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão 

com 24 unidades 
CX limpes 84 

24.00 2.016.00 

14.  Evita mofo nutro, laranja ou lavanda IOOg elimina a umidade e o 
UNID Moifim 45  as as 

mofo de móveis. 2,28 102,60 

, 
Hipocloflto de cálcio (cloro) granulado para uso em piscinas. 65% 

KG 
RI as 

mínimo de cloro ativo e norma abnt 34.94. 11,00 77.00 

ló. 
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 134 
6,90 

RI 
924,60 

17. Limpa vidros 500m1 indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 
de dedos, com transparencia total aos vidros, sem amoniaco, embalado UND Kilimpa 103 P5 RI 
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em frasco de 500m1. 1.30 133,90 
Limpador desengorduraste para cozinha de SOOmI embalado em 

18 
frasco plástico, contendo em sua composição: lauril éter sulfato de 

UNID Pratico 98 RI RI 
sódio, ácido cítrico, álcool graxa, etoxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

2.20 215.60 

Limpador multi - uso de SOOmI embalado em frasco plástico com a 

19.  
composição contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso 

UNID Kilimpa 36 
R$ 

ativo não iônico, alcalinizante, sequeslrante, solubilizante, éter glicólico, 
álcool, perfume e água 

1,40 506.90 

Lustra 	móvel 	perfumado 	200m1, embalado em 	frasco plástico. RI 
20.  contendo 	parafina 	emulsificantes, solvente. 	umectaate, 	preservaste, 

fragância e água. 
UNID Aldax 218 

2,14 466,52 

Pista para limpeza em alumínio, sem perfume, embalagem com 

21 
identificação do produto. masca do fabricante, recipiente de 500 ml cx 
c/12. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo. 80% 
do prazo de validade. 

Cristal 6 
RI 

31.20 
Rã 

187.20 

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

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

UNID sanilar 944 RI 
0.60 

RI 
566.40 

Polidor de alumínio líquido SOm1 embalado em frasco plástico e RI Rã 
23.  acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 

composição emulgador, essência conservante. 
CX Obrilho 

xs.00 1.026,00 

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

24.  
acondicionada cm caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua 
composição: lensoativo aniónico. tamponantes, coadjuvantes, sinergista, 
corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água. alvejante e carga. 

cx Invicto 99 
67,50 

Rã 
6.682,50 

Sabão em barra multi ativo azul pacote tom 5 unidades de 200g 
caixa com 50 barras embaladas em sacos plásticos e acondicionados em 
caixas de papelão contendo na sua composiçáo 	ácido graxas de 

25.  coco/babaçu, sabão de ácidos graxas de sebo, sabão de ácidos graxos de 
soja, cloreto de sódio, glicerina, alquil benzerei sulfotiato de 	sódio. 
linear, perfume, edta ehdp. corante e água produto inspecionado pelo 
lnmetro. 

CX Uno 21 
41,00 861.00 

Sabão 	glicerinado 	multiaiflo 	perfumado 	cm 	barra 	testado RI Rã 
26.  dermatologicameme, em embalagem com 05 unidades com cada barra 

pesando 200g. Produto inspecionado pelo lametro 
PCI' Uno 91 

5,00 455,00 

27.  Sabonete satlbacteriano líquido, caixa com 12 unidades de 1 litro. CX Uno 1 
Rã Rã

«00 	44.00 
Sabonete líquido na fragrinela en'a doce para mãos com ação 

RI Rã 
28.  bactericida de 500m1 embalado em frasco plástico, produto inspecionado 

pelo lnmetro. 
LITRO Reaquil 158 

1,43 225,94 

29 

Sabonete suave com extrato de frutas e hidratante 90g em embalagem 
de papelão contendo em sua composição sabão base de sódio, água, 
carbonato de cálcio, perfume, cloreto de sódio, óleo de semente de 
girassol, carbonato de sódio, glicerina, extrato de aloe vera, dióxido de 
titánio, ácido etilenohidroxidifosfónico, ácido etilenodiaminoteracético, 
hidroxitolueno butilado 

Unid Protcx 303 
RI 

1,50 454.50 
RI 

30.  

Silicone gel, para pneus, borrachas, pára'choques, banco de couro, 
painésis, plásticos. vinil. Frasco e' 210g, com registro no ministério da 

Frasco União quimica 9 
Rã R$ 

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

3,30 29,70 

31.  
Polidor de aço laox liquido SOOmI embalado= frasco plástico e 

em caixa de papelão com 24 unidade. 
Rã

acondicionado 
cx Polinox 15 

Rã 
13,00 195,00 

VAI,ØR TOTAL DO LOTE 
RI 

34.967.19 

LOTE 07— AMPLA CONCORRÉNCIA 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI-ME 

Item Descrição UaId, Marca Quart. 
Umil Total 

1 

Absorveste proteção total ultrafino com abas pacote de 8 unidades 
tendo 	na 	sua 	composição 	celulose, 	polimero 	superabsorvente, 
polielileno, polipropileno, adesivos termoplásticos, papel siliconado, 
com neutralizaste de odores. 

144 Rã 
5,22 

RI 
751.68 

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

PAR Bie 144 RI 
3.58 51552 

3.  Base para ansa (mãos e pés) em embalagem com 8m1. UNID Lnduraa 48 RI RI 
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208 99,84 

4.  

Bloqueador solar (paSO 280m1. Loção cremosa, não oleosa, aumenta 
em 50 vezes a proteção natural da pele exposta ao sol, não sai na água, 
por no mínimo 2 horas. Para proteção da pele dos efeitos nocivos das 
radiações uv-a e uv-b devido ao excesso do 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 179 x 68 mm na sua composição: água, acetato de 
vitamina 	e, 	álcool 	cstearflico, 	benzoa to 	de 	alquila 	c12-15. 	bis 
etilexiloxifenol metoxifenil tríazina, butilcaibamato de íodopropinila, 
bulileno glicol, carbómero, potássio fosfato de cedia. crospoUmeso de 
acrilalos/acrilato de alquila c10-30, dimeticona, diáxido de titánio, edita 
dissódico, 	fenoxietanol, 	fragrãzicia. 	isoestearato 	de 	isopropila, 
metoxicinamato de etilexila, palmitato de cetila, salicilato de etilexila, 
tetraidroxipropil etilertodiamina, lribenenina. tricontanil pvp. 

Uaid A lgsun 1920 
16,76 32.179,20 

5.  
Colônia infantil uaisex de lOOmI na fragráncia cheirinho de bebê °' 
lavanda sendo refrescante e suave. dermatologicamente testada. UNIO Muel 144 

7,22 
R$ 

1.039,68 

6.  Condicionador de uso adulto, composição ceramidas. Frasco contendo 
no mínimo 2 litros. FRASCO Alyna 140 

R$ 
15,21 2.129,40 

7.  

Condicionador de ZOOmI, para cabelos normais, indicado para uso 
diário, embalado em frasco plástico e acondicionado em caixas de 
papelão, contendo cm sua composiçáo aminoácidos e oligoelementos. 
estruturas iônicas. 

UNID Alyne 48 
5.92 284,16 

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, so.bitol, aflues, lauril sulfato de 
sódio, sabor, fosfato trissddico, sacarina sádica, formaldeldo. corante 
verde 

UNID Even 480 
1.50 

n 
720,00 

9.  Desodorante aerosol 175 ml antitranspirante UNID suave 48 
6.40 

lis 
307,20 

lo. Esmalte para unhas (mãos e pés), em embalagem com 8 ml, coas 
variadas UNID durn 48 

2,08 
liS 

99,84 

li. Removedor de esmaltes com glicerina, em embalagem com 1 00m UNID Francy rose 48 
2,35 

liS 
112,80 

12.  Sbampoo de uso adulto, composição ceramidas. Frasco contendo no 
mínimo 2 litros. FRASCO Alyne 140 R$ 

14,46 
liS 

2.024,40 

13.  

Sbampoo de 200m1, para cabelos normais indicado para uso diário, 
embalado em frasco 	e acondicionado em caixa de plástico 	 papelão, 

UNID Alyne 48 
' R$ 

5,15 
- 

R$ 
247.20 contendo cm sua composição aminoácidos m e oligoeleentos. estruturas 

iônicas. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
40.510,92 

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

Item Descrição UaId, Marca Quaat, 
Unit Total 

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

PCi' Vi 36 
5,22 

liS 
197,92 

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

PAR 
128,88  

Bic 36 
3 ,5$ 

3.  Base para unhas (mãos e pés) em embalagem com 8n'd. UNID Luduran 12 
208 2436 

4.  

Bloqueador solar fp$O 200m1. loção cremou, não oleosa, aumenta 
em 50 vezes a proteção natural da pele exposta ao sol, não saí na água, 
por no mínimo 2 horas. Para proteção da pele dos efeitos nocivoa das 
radiações uv-a e uv.b devido ao excesso de sol. Tem que oferecer alta 
proteção contra queimadura solar. Não deve conter paba. Validade: 24 
meses, volume: 200 ml. nas dimensão do produzo (largura x altura x 
)fl)flJt1djdaik): 33 x 179 x 68 mm na sua composição: água, acetato de 
vitamina 	e, 	álcool 	estearflico, 	benzem 	de 	alquila 	c12-15, 	bis 
etilexiloxifenol metoxifenil uiazina, butilcarbamato de iodopropinila, 
butileno glicol, carbômero, potássio fosfato de cetila, crospolímeco de 
acrilatos/acailato de alquila 00'30, dimeticona, dióxido de titãnio, edta 
dissódico. 	fenoxietanol, 	fragrância, 	isoeslearato 	de 	isopropila, 
tuetoxicinamalo de etilexila. palmitato de cedIa, salicilato de etilexila, 
teiraidroxipropil ctilonodiamina. tribecrenina. Iricontanil pvp. 

nid AI g au n 480 Rã 
16,76 

liS 
8.044,80 

S. Coliala lalautil unisse de 100,n1 na fragrância cheirinho de bebe ou uNil) MudeI 36 Rã Rã 
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lavanda sendo refrescante e suave, damatoloØcamente testada. 7.22 259,92 

6.  
Condicionador de uso adulto, composição ceramidas. Frasco contendo 

FRASCO Alyne 35 R$ RS 
no mínimo 2 litros. 15.21 532.35 
Condicionador de 200m1. para cabelos normais, indicado para uso 

7.  
diário, embalado cm (Tasco plástica e acondicionado Cm caixas de 

UNID 12 R$ R$ 
papetâo. contendo em sua composição aminoácidos e oligoelementos, 
estruturas iônicas. 

5,92 71.04 

Creme dental tripla ação no saber menta OOg embalado em bisnaga de 
cor branca acomodado cm caixas de papelão contendo em sua as R$ 

S. composição carbonato de cálcio, água, sorbitol, sílica, muni sulfato de 
sódio, sabor, fosfato trissódico, sacarina sádica, formaldeido, corante 
verde 

UNID Even 120 
1.50 180,00 

9.  Desodorante acrosol 175 ml antitranspirante UNID suave 12 as
6,40 	76,80 

10.  
Esmalte para unhas (mãos e pés), em embalagem com 8 ml, cores 

UNID Luduran 12 
as R$ 

variadas 2,08 24,96 

II. Removedor de esmaltes com glicerina, em embalagem com lOOmI UNIDhancr rose 12 R$ 
2.35 28,20 

12 Shampoo de uso adulto, composição ceramidas. Frasco contendo no r*sco Alyc RI 
mínimo 2 litros. 14,46 506,10 
Shampoo de 200m1. para cabelos normais indicado para uso diário, 

13. UNID 
embalado em frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão. 

Aly 12 as RI 
contendo em sua composição aminoácidos e oligociementos, estruturas 
iõnicas. 

5.15 61.80 

VALOR TOTAL DO LOTE 
as  lO. 27,73 

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

Item Descrição
V.  

U.id, Mana Qnant. mli Total 
Copo deseartável pan água, cor leitosa, capacidade 150 ml, as RI 1.  reforçado, de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 
unidades. 

PCI' Maratá 930 
2,50 2.325.00 

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

unidades. 
PCI' Maratá 9151 

2.60 23.792,60 

3.  Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade SOmI, reforçado, 
de primeira qualidade, embalado cm saco plástico com 100 unidades. Per Maratá 66 

1,30 8.707,40 

4.  Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14z 14em, embalagem cr i.eve 2699 
RI RI 

em pacotes plásticos. 0,65 1.754.35 
Guardanapo de papel contendo 50 unid de 23 x 22cm, embalagem 

PCT 
Leve 

3244 RI RI 
cm pacotes plásticos. 0,50 1.622,00 

6.  
Guardanapo de papel contendo 50 unid de 33,5 x 32,5em, 

l'O' 
Leve 

2844 RI RI  embalagem em pacotes plásticos. 1,00 2.844,00 

7.  Pairo de eblo de saco alvejado especial 40 x 70em. UNID Polo 4085 
RI RI

2,00 	8.170,00 

8.  
Pano de prato 100% algodão 75 x 48 cm de 7v pacote plástico 

PCT 
Polo 

112 
RI RI 

contendo 30 unidades. 45,00 5.040,00 

9.  Pano de pnto (formato retângulo medindo 45x 70=) (IND 
Polo 

272 
as RI 

1.50 408,00 

lO. Pano flanela 3858 cm na cor amarela embalado em saco plastico. UNID Pratic 1028 
RI RI

2,00 	2.056.00 
Pano mulil-uso com cores diferenciadas, evitando a contaminação 
por limpeza cruzada que sejam considerados descanáveis, podem ser 
lavados 	normalmente 	com 	detergentes 	com 	ação 	antibactérla 
garantindo a reutilização. Limpeza leve com maior descartabilidade. 
absorção e já venha costado nas seguintes dimensões; panos de 33 em 
x 60 em embalados em caixa de papelão com 100 unidades. 

cx 52 RI 
55.00 

RI 
2.860,00 

12.  Papel alumínio 30 x7.5cm embalado em sacos plástico ROLO Alumilscp 248 
as as

2.60 	644.80 

13.  Papel alumínio cl lOOm ts UNID 
Alumilscp as 

3230 2.584,00 

14.  
Papel alumínio. material alumínio, comprimento 7,50 m x largura 30 ow 

Alumilsep RI RI 
cm 2.60 416,00 

IS. R$ RI Papel (lime de pvc 28z 30cm embalado em sacos plastico ROLO Wyba 240 
3.00 720,00 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

cJ Página 

Papel higiénico de cor branca, perfumado, picotado, (olha simples, RI RI 
16.  medindo 30 x lOm cada tolo, embalados em fardos de sacos plásticos 

contendo 16 pacotes com 04 rolos em~ plásticos de 30 metros. 
FARDO livy 1922 

27,00 51,894,00 

17.  
Papel toalha luterfolbas top duas dobras, cor totalmente branca. 
grande absorção de agua e otima resiMencia. Pacote com 1000 (olhas. 

PCT Trevo 2400 RI 
7,50 

RI 
18.000.00 

18.  
Papel toalha para cozinha com alia absorção, pacote com 2 rolos de 
60 (olhas 22 x 20. 

per leve 1169 
RI 

2,90 
RI 

3.390,10 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 
13722825 

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

11cm 
Descrição U.id. Marca Qua.t. 

V. 
Unit 

V. 
Total 

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

unidades. 
PCT Marari 232 

2,50 590,00 

Copo 	descartível 	para 	água, 	cor 	leitosa, 	capacidade 	200asl, 
RI RI 2.  reforçado, de primeira qualidade, embalado cm saco plástico com 100 

unidades. 
PCI' Maratá 2287 

2.60 5.946,20 

3.  
Copo dcscartâvel para café, cor leitosa, capacidade SemI, reforçado, 

PCI' 1674 
RI RI 

de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. Maratá 1.30 2.176,20 

, 
Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14 a 14em. embalagem 

PCI' Leve 674 RI 
cm pacotes plásticos. 045 438.10 

5.  
Guardanapo de papel contendo 50 unid de 23 a 22cm, embalagem 

PCT 
Leve 

811 
RI RI 

empacotes plásticos. 0.50 405,30 

6.  Guardanapo de papel contendo 50 •ald. de 33,5 a 32,5cm, per Leve 
711 RI RI 

embalagem cm pacotes plásticos. 1,00 711.00 

7.  Pano de chão de saco alvejado especial 40 a 70cm UNID Polo 
RI. 1021 RI 

2.00 2.042.00 

8.  Pano de prato 100% algodão 75 a 48 cm de 73&r pacote plástico 
PCT 

Polo 
28 RI RI 

contendo 30 unidades. 45.00 1.260.00 

9.  Pano de prato (formato retângulo medindo 45x 70em) UND 
Polo 

68 
RI RI

1,50 	102.00 

ID. Pano flanela 38x58 em na cor amarela embalado em saco plástico. UNID Ptalic 256 
RI 

2.00 
RI 

512,00 
Pano multi-uso com cores diferenciados, evitando a contaminação 
por limpeza cruzada que sejam considerados descartáveis, podem ser 

II. lavados 	normalmente 	com 	detergentes 	com 	ação 	antihactéria 
CX Praiic 13 

RI RI 
garantindo a reutilização. limpeza leve com maior des.cartahilidade, 
absorção e já venha costado nas seguintes dimensões: panos de 33 cm 
a 60 cm embalados em caixa de papelão com 100 unidades. 

55.00 715.00 

12.  Papel alumínio .30i 7,5cm embalado em sacos plastico ROLO Alumilsep 62 RI RI
161,20 

13.  Papel alumínio c/ 100mb; UNID 
Alumilsep RI RI 

32.30 646.00 

14.  Papel alumínio, material alumínio, comprimento 7,50 m a largura 30 
ROLO 

Alumilsep 
40 RI 

cm 240 104.00 

IS. Papel filme de pvc 28 a 30cm embalado cm sacos plástico ROLO Wyba 60 RI R$ 
3,00 180,00 

Papel higiénico de cor branca, perfumado, picotado, folha simples, 
RI RI 16. 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 Uvy 480 

27,00 12.960,00 

li. Papel toalha interfolhas top duas dobras, cor totalmente branca, 
grande absorção de agua e ótima resistência. Pacote com 1000 folhas, PCI' Trevo 600 RI 

750 
RI 

4.500,00 

IS Papel toalha para cozinha com alia absorção, pacote com 2 rolos de per l2 292 RI RI 
60 (olhas 22 a 20. 2190 546,80 

VALOR TOTAL DO LOTE Ri 34.286.,O0 

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

Item Descrição U.ld. Marca Qua.t. 
V. V.

tinIa 	leal 

1.  Saco bobina o' capacidade p/ 02kg clIOO PCi' Forpak 460 
RI 

15,19 
RI 

6.987,40 
2.  Saco para gelo 3kg. UNID Mucambo 9200 RI RI 
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1.69 15.548,00 
Saco para lixo hospitalar de capacidade 100 litros, para material as 3.  infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da 
Anvisa. Pacotes com 100 unidades 

PCI' Rava 2576 
27.81 71.638.56 

4.  Saco para lixo capacidade 100 litros, na cor 	preta, dentro das 
PCI' Rasa 335 R$ R$ 

normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades 17,25 5.778.75 
Saco para lixo capacidade 60 litro,, na cor preta, dentro das normas 

Rava 381 as 
e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades Per 

9.80 3.73300 

6.  Saco para lixo capacidade 40 litros, na cor preta, dentro das normas Per Rava 310 as 
e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades 6.70 1077,00 

7.  Saco para lixo capacidade 20 litros, na a» preta. dentro das normas 
PICT Pan 350 

R$ R$ 
e especificações da AnSa. Pacotes com 100 unidades 5.11 1.788,50 
Saco parra lixo hospitalar de capacidade 200 litros, para material 

R$ 8.  infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da 
Anvisa. Pacotes cora 100 unidades 

PCT Pan 1380 
39,00 53.820.00 

Saco para liso hospitalar de capacidade 30 litro, para material as 9.  infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e espcciiicaçõcs da 
Anvisa. Pacotes com 100 unidades 

PCi' Rava 1380 
10,49 14.476.20 

Saco paira 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 
ItT Rava 2475 

13,80 34.155,00 

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

-T P( Rava 1380 
14,70 20.286,00 

Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 5kg de 
RI 12, polictileno de alta densidade a 805  e polietileno de baixa densidade 

linear a 20% atóxico 
KG Plastec 138 

17,53 2,419.14 

Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 2kg de 
13.  polietileno de alta densidade a 80% e polietileno de baixa densidade 

linear a 20% atóxico 
KG Plasteo 138 17,53 2.419,14 

14.  Saco plástico preto, reforçado para lixo, com capacidade de 40 litros, 
lir r Riria 2374 as 

acomodado cm embalagem com 100 unidades. 6,70 15.905,80 

15.  
Saco plástico preto, reforçado. pata lixo, com capacidade de 100 Pcr Cot 2412 as as 
litros, acomodado cm embalagem com 100 unidades 34.50 83.214,00 

16.  Saco plástico prelo, reforçado, para lixo, com capacidade de 20 
PCT Pan 2355 

RI RI 
litros, acomodado em embalagem com 100 unidades 4,75 11.186,25 

17.  Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de 60 litros pci' Rava R$ as 
acomodado em embalagem com 100 unidades. 9,80 23.186,80 

18.  Saco plástico transparente, com capacidade de armazenar 12 kg. QUILO pia~ 19 RI RI
16,50 	313,50 

19.  Saco Plástico Transparente, Para L)ocumcntos, Tam: 50 X 80 Cm. 1W plastec 1 
RI RI 
16 16.56 

VALOR TOTAL DO LOTE RI  
- 	 -- 368.950.40 - 

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

11cm Descrição Usa Marca Q. aat. 
1, 

Uait 
V. 

Ttal 

Saco Bobina O Capacidade P/ 02kg C/100 PCPerForpak 40 RI 	15.19 
RI 

60760 

2.  Saco paragelo 3kg. 1.11,111)1.11,111) Mucambo 800 RI 	1,69 RI 
1.352,00 

Saco para lixo hospitalar de capacidade 100 litros, para material 
3.  infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da PCI' Rava 224 RI 	21.81 

Anvisa. Pacotes com 100 unidades 6.229,44 

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

Per Rava 29 RI 	17,25 
50025 

Saco para lixo capacidade 60 litros, na cor preta, dentro das normas 
e especificações da Arn'isa. Pacotes com 100 unidades PICT Rasa 33 RI9.80 

323,40 

6.  Saco paralixo capacidade 40 litros, na cor preta, dentro das normas 
per Ra" 27 RI 	6.70 

RI 
e especificaçÕes da Anvisa. Pacotes com 100 unidades 180,90 

7.  Saco paralixo capacidade 20 litros, na cor preta, dentro das normas lacr Rava 30 as 	5.11 
RI 

e especificações da Anvisa. Pacotes com IDO unidades 153,30 
Saco para lixo hospitalar de capacidade 200 litros, para material as S. infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da 
Anvisa. Pacotes com100 unidades 

PCT Rava 120 RI 	39,00 
460000 

9. Saco para lixo hospitalar de capacidade 30 litros, para material 
PCI' Rava 120 RI 	10,49 

RI 
infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da 1.258,80 
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Anvisa. Pacotes com 100 unidades 
Saco para liso hospitalar de capacidade 40 litros, pau material RI 

lO. infectado na cor branco leitoso, dentro das normas e especificações da PCI' Rava 215 RI 	13.80 
2.967.00 

Anvisa. ~tu com 100 unidades 
Saco para lixo hospitalar de capacidade 60 litros, para malerial RI 

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

PCI Rava 120 RI 	14.70 
1.764.00 

Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 5kg de RI 
12.  polietilcno de alta densidade a 80% e polietileno de baixa densidade 

linear a 20% atóxico 
KG Plastec 12 RI 	17.53 

21036 

Saco plástico para armazenar alimentos capacidade para 2kg de RI 
13.  polietileno de alta densidade a 80% e polielileno de baixa densidade 

linear a 20% atóxico 
KG Piastcc 12 RI 	17.53 

21036 

14.  
Saco plástico preto, reforçado pata lixo, com capacidade de 40 litros, 

PCT Rava 206 RI 	6,70 
acomodado em embalagem com 100 unidades. 1.38020 

Is 
Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de 100 

PCT Coplal 210 RI 	34.50 RI 
litros, acomodado cm embalagem com 100 unidades 7245,00 

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

CT Rava 205 RI 	4,15 
973,75 

17. 
Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de 60 litros Pcir Rava 206 RI 	9.80 

RI 
acomodado em embalagem com 100 unidades. 2.01820 

18. Saco plástico transparente, com capacidade de armazenas 1/2 kg. QUILO Plastec 1 RI 	16,30 
RI
.so 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 32.07146 

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

[tem Descrlçio Uald, Ma Qaaat. 
V. 

Lait 
V. 

Total 

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

UNID Santana 226 
RI 

9,75 2,203.50 
, Bacia em plástico material virgem resistente com alça de 25 litros na 

Paramunt 80 
RI RI 

cor azul ou transparente. 
UNID 

31,25 2.500,00 

3.  
Bácia cm plástico material virgem resistente com alça de 30 litros na 

UNID Jaguar 80 
RI RI 

cor azul ou transparente. 28,75 2300.00 

4.  Biela em plástico material virgem resistente com alça de 60 litros 
média. 

UNID 80 
RI 

21.88 
RI 

1.750A0 
Biela em plástico material virgem resistente, com alça, de 20 litros, 

Limar 
RI RI 

na cor azul ou transparente. 
UNID 80 

7.11 616.80 

6.  
Balde em plástico material virgem resistente de 08 litros na cor azul 

UNID lpe 6 RI 
transparente 3.50 21.00 

7.  Balde cm plástico material virgem resistente de lO litros na cor azul 
UNID lpe 310 

RI RI 
transparente 3.50 1.08300 

8.  
Balde cm plástico material virgem resistente de 20 litros na cor anil 

UNID lpc 160 
RI RI 

transparente 625 1.000,00 
Carro de manutenção e limpeza funcional em plástico e ou 
microfibtas com prensa, bandeja para utensílios de limpeza, balde de 5 RI RI 9.  litros, com saco cru lona, com suporte para vassoura, rodo, mop pó e 
mop umido com rara choque de borracha c rodas silenciosas com 
armário de trancas com duas portas. 

UNID Betannim lO 
00398 9,039$() 

lO. Cesto com tampa para fixo de 1211~ em plástico resistente. UNID Giplas 280 
RI RI 

7,50 2.100,00 

li. Cesto com tampa paralixo de lOOlitros em plástico resistente. UNID lbap 2 RI RI 
323$ 64,76 

12.  Cesto com tampa para lixo de 201itros em plástico resistente. UNID lpc 8 
RI 

825 
RI

0 
660.00 

13.  Cesto telado p/ lixo com 08 litros cm plástico resistente UNID Polifort 88 
RI RI

2,88 	253,44 

14.  Clscador rabo de cavalo de plástico com cabo plastificado. UNID Aguiar 76 
RI RI

7,50 	570,00 
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 74 RI RI 

suporte pata fixação, parafusos, porcas, etc. Matéria[ em polictilcno de 
rotomoldagem de alta densidade, com proteção uv, com tampa 
basculante. 

500,00 37.000,00 

16.  Dispeasador para copos 200m1 inox UNID Globo 48 RI RI 
23.75 1-140,00 

17.  Dispensador de papel toalha interolhas, cm polipropileno de alta UNID Premisse 80 RI RI 
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durabilidade. 32,50 2.600,00 

18.  

Dispenser parede para álcool p1 e sabonete líquido manuseio 
prático e 	fácil 	de 	ser 	instalado, seu acionamento é através de 
tecla, produzido em plástico de alia resistência; reservatório interno, 
visor central transparente; aprovado pela Anvisa, 

UNO) premisse 80 
19,38 

AS 
1.550,40 

19.  Espanador de cisal com cabo de madeira tamanho aproximado 30cm UNID Nirra 216 
AS 

144 
R$ 

35424 
Lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para 1001. 
Injetada cm 	polipropileno de alta densidade, possui pedal para 

AS 20.  acionamento da tampa, evitando a retro-contaminação, alça para 
sustentaçIo do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque 
durante o acionamento da tampa. 

UNID Lar plásticos ao 
250.00 20.000,00 

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

UNID Lar plásticos 40  
250,00 10.000,00 

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

UNID plasúltil 56 
8125 

AS 
4.550,00 

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

UNID hg, 120 
32,50 3.900.00 

24.  Useira simples em plástico resistente de lO litros na cor branca UNIU I)lUt 24 AS AS 
13,63 327,12 

25.  Lixeira, em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNID Milplastic 361 
AS AS 

17,50 6,317,50 
Lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para 25 litros, 
Injetada em 	polipropileno de 	alta densidade, possui 	pedal 	para 

AS 26.  acionamento da tampa. evitando a retro-contaminação, alça para 
sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque 
durante o acionamcnto da tampa 

UNID plasõltil 160 
6625 10.600.00 

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

AS AS 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 plasóltil 80 
8125 6.500.00 

28.  
Mop pó acrílico de tamanho de 60em de composição (tecido: 100% 

UNIU Bcuarmin 120 
AS AS 

algodão: fio: 85% de acrílico) com cabo. 87.00 10.440.00 

29.  
YIIop tímida sintético ponta dobrada 340g com composição (30% de 

UNID Betannia 120 R$ AS 
algodko 120% de vi~ / 50% poliéster com cabo - completo) 69.80 8.376.00 
Pá com caixa coletora cm poliestileno e cabo anatómico em alumínio 

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

UNID Betannin 154 
39.38 6.064.52 

31.  Pá para lixo, plástico de cabo longo UNID Difrancis 177 AS R$ 
3,06 541,62 

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

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

UNID Difrancis 590 
4.29 2.531,10 

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

AS 33.  da água acumulada, ponteira de plástico para rosqueamcnto do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto cm pequenas como em grandes superfícies 

UNID Difrancis 629 
7,01 4.409,29 

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

acumulada nas dimensões de 24x1. 
UNID Difrancis 166 

2,11 350,26 

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

25 m. 
ROLO Plastifil 80  asas 2.790.40 

36.  Vassoura de nloa com material sintético, pigmento e metal. UNID Difrancis 695 
AS AS

3,15 	2.210.10 

37.  Vassoura de Maçava com capa plástica, cabo plastificado com rosa UNID 325 
as RI 

Difruncis 4,38 1.423,50 

38.  Vassoura gari - furo central 31 furos UNID 201 
AS AS 

Difrancis 5,00 1.005.80 

39.  
Vassoura 	ideal 	para 	piso liso contendo em sua composição 

UNO) 8(N) 
AS AS 

pigmento, matéria sintética e metal com cabo de plástico Difrancis 4,53 3.624,00 

40 
Vassoura limpa teto com cerdas em nyton com cabo em alumínio de 

UNID ao AS AS 
2m para limpeza de tetos e pás de ventiladores Difraiscis 9.45 756,00 

41.  Vassoura ancinho metálica 150 cm UNI!) Schneider 4 M AS 
12,50 50.00 

42.  Vassoura de pelo 40cm UNO) Difrancis 599 AS AS 
6.46 3.869,54 

43.  Vassoura de palha de canxauba UNIU anesanal 509 AS AS 
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0,80 447,92 

44. Vassoura para bidê cabo plástico com suporte azul 30cm. UNID Difrancis 173 RI RI
2,64 	456,72 

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 

11cm Desençáo JJ.ld. Marca Qnat. V. 
Uult 

V. 
Total 

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

UNID Santana 56 
RI 

9,75 
RI 

546,00 

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

UNID hnmunt 20 
RI 

31,25 
RI 

625,00 

3.  
Bácia cm plástico material virgem resistente com alça de 30 litros na 
cor azul ou transparente. 

UNID Jaguar 20 
RI 

28,75 
RI 

575,00 

4.  
Bhia em plástico material virgem resistente com alça de 60 litros 
média. 

UNID Ibap 20 
RI 

21,88 
RI 

437,60 
Bacia cm plástico material virgem resistente, com alça, de 20 litros. 
na  cor azul ou transparente. 

UNID L.nn 20 
lt 

7,71 
RI 

15420 

6. 
Balde em plástico material virgem resistente de 08 litros na coe azul 
transparente UNID 1 

3,50 
RI 

3.50 

7. 
Balde em plástico material virgem resistente de lo litros na coe azul 
transparente 

UNID lpc 77 RI 
3,50 

RI 
269,50 

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

UNID lpc 40 
RI 

6,25 
RI 

250,00 

9. 

Carro de manutenção e limpeza funcional em plástico e ou 
microítbras com pnmsa, bandeja para utensílios de limpeis, balde de 5 
litros, com saco em lona, com suporte para vassoura, rodo, mop pó e 
mop úmido com para choque de borracha e rodas silenciosa com 
armário de trancas com duas porias. 

UNID Betannim 2 
RI 

903,9$ 

1.807,96 

10. Cesto com tampa pagalixo de 121itros em plástico resistente. UNID Giplas 70 
RI RI

7,50 	525,00 

11. Cesto com tampa para liso de lOOlitrosem plástico resistente. UNID Itap 1 RI 
32,3$ 

RI 
32.38 

12. Cesto com tampa paraliso de 201ltros em plástico resistente. UNID lpc 20 
RI RI

8,25 	165,00 

13. Cesto gelado pé liso com 08 litros em plástico resistente UNID Pohfon 22 
RI 

2,88 
RI 

63,36 

14. Candor rabo de cavalo de plástico com cabo plastifica UNID Aguiar RIdo. 19 
RI 

750 142,50 

15. 

Conjunta de lixeira com 04 depósitos para classificação de lixo 
recidivei, com capacidade de 50 litros cada deposito nas cores da 
reciclagem com os rcpcctivos adesivos identificando cada unia. Corri 
suporte para fixação, parafusos. porcas, etc. Matéria] em polictiteno de 
rotomoldagem de alta densidade, com proteção uv. com  tampa 
basculante. 

coru Santana IS 

RI 
500,00 

9.000.00 
RI 

ló. Dispensador para copos 200m1 inox UNIX) Globo 12 RI 
23,75 

RI 
285,00 

17. Dispensador de papel toalha interoilsas, em polipropileno de alta 
durabilidade. 

UNID Premisse 20 RI 
32,50 

RI 
650.00 

18 

Dispense parede para álcool gel e sabonete liquido manuseio prático 
e Fácil de ser instalado, seu acionamento é através de tecla, produzido 
em plástico de alta resisténcia; reservatório interno, visor central 
transparente; aprovado pela Anvisa. 

UNID premisse zo RI 
19,38 

RI 
387,60 

19.  Espanador de cisal com cabo de madeira tamanho aproximado 30cm. UNID Nirta 53 RI RI
1,64 	86,92 

20.  

Lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para 1001. 
Injetada em 	polipropileno de 	alta densidade, 	possui 	pedal 	pata 
acionamento da tampa, evitando a retro'contaminaçáo. alça para 
sustcntação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque 
durante o acionamento da tampa. 

UNID Lar plásticos 20 
RI 

25000 

RI 
5.000,00 

21.  
Useira em plástico resistente com pedal de 100 litros na cor branca. 
embalada em caixa de papeláo. UNID Lar plásticos lO 

RI 
250,00 

RI 
2300,00 

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

UNID 1,taadldl 14 RI 
8125 

RI 
1.137.50 

23.  U seira em plástico resistente com pedal de 20 litros na cor branca, 
embalado em caixa de papelao. 

UNID J Jaguar 
975,00  30 

RI 
32,50 

RI 

24.  Useira simples em plástico resistente de 10 litros na cor branca UNID Diplas 6 RI RI 
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13,63 81.78 

25. Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNID Milplastic 90 
RI 

17,50 
AS 

1.575,00 

26. 

Lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para 25 litros, 
Injetada cm 	polipropilcno de alta densidade, possui pedal para 
acionamento da tampa, evitando a retro-contaminação, alça para 
sustentaçâo do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque 
durante o acionamento da tampa 

UNID plasúltil 40 
RI 

66,25 

AS 
2.650.00 

27. 

lixeira retangular de uso hospitalar, com capacidade para 50 litros. 
Injetada em 	polipropileno de alta densidade, 	possui 	pedal para 
acionamento da tampa, evitando a retro-contaminação, alça para 
sustentação do saco de lixo, evitando que o mesmo se desloque 
durante o acionamento da tampa. 

UNID plasúltil 20 
RI 

81,25 

RI 
1.625.00 

28. 
Mop p6 acrílico de tamanho de 60cm de composição (tecido: 100% 
algodão; fio: 85% de acrílico) com cabo. 

UNID I3ctannin 30 
RI 

87,00 
RI 

2410,00 

29. 
Mop úmido sintético ponta dobrada 340g com composição (30% de 
algodão 120% de viscose 150% poliéster com cabo - completo) 

UNID Reannin 30 
RI 

69,80. 
RI 

2.094,00 

30. 
P1 com caixa coletora em poliestileno e cabo anatõmico em alumínio 
com altura ergonomérica. contendo trava de fixação do cabo na pá 
para transporte e despejo dos detritos, sendo leve c resistente. 

UNID Berramo 38 RI 
39,38 

RI 
1.496,44 

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

306 	134.64 

32 

Rodo em plástico resistente com 30 em com cabo em madeira 
plastificado. borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção 
da água acumulada. ponteira de plástico para rosqueamcnlo do cabo, 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto cm pequenas como em grandes superfícies. 

UNID Difrancis 147 
RI 

4.29 

630.63 

33. 

34. 

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 rosqucamcnto do cabo, 
que garante maior resistência c durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto em pequenas como em grandes supetlicies 

UNID Difrancis 157 
RI 

7,01 

RI 
1.10057 

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

IJNW Difrancis 41 RI 
2.11 

RI 
86,51 

35. 
Rolo de plástico auto adesivo pala encapar e plastificar livros 
cadernos e documentos (papel contact) transparente, medindo 45 cm 
25 m. 

 ROLO Plastifil 20 RI 
34,88 

RI 
697,60 

36. Vassoura de nylon com material sinl.ftico. pigmento c metal. UNID Difrancis 173 
RI RI

3.18 	550.14 

37. Vassoura de piscava com capa plástica, cabo plastificado com rosca UNID 
Difrancis 

 
Difrancis 

RI 
4.38 

RI 
354,78 

38. Vassoura gari 'furo central 31 furos UNID 
Difrancis 

50 
RI 

5,00 
RI 

250.00 

S
39. 

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

UNID 
Difrancis 

200 
4.53 

RI 
906.00 

40.  Vassoura limpa reto com cerdas em nylon com cabo em alumínio de 
2m para limpeza de tetos e pás de ventiladores 

UNID 
Difrancis 

20 
RI 

9,45 
RI 

109.00 

41.  Vassoura ancinho metálica 150 em UNID Schneider 1 
RI 

12,50 
RI 

1250 

42.  Vassoura de pelo 40cm UNID Diíraa 149 RI 
6,46 

RIcis 962,54 

43.  Vassoura de palha de carnauba UNID artesanal
RI 

127 
0,88 

RI  
111,76 

44.  Vassoura 	bIdê 	 30cm. UNID Difrancis 43 
RI RI

2,64 	113.52 
para 	cabo plástico com suporte azul 

VALOR TOTAL DO iOit RI 43,851.43 

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

Irem Doendo Unid, Marca Quant. 
V. 

Vali 
V. 

Total 

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

UNID São Jorge 404 
RI 

2.50 
RI 

1.010.00 

2.  Canudo em plástico, pacote co 	100 unidades. Per RI
m Ultra 50 

RI 
1,75 87,50 

3.  
Coador para café em algodão branco cabo plastico e boca coa no 
mínimo lOca diâmetro. 

UNID Roisa 275 
1,00 

RI 
275.00 
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4. 
Corda para varal embalada em pacotes plásticos com 06 unidades de 
torneiras. 

rt Policorte 173 RI 
7,00 

RI 
1.211,00 

Escova dental média, em material plástico de cor branca com detalhe 
RI RI 

S. em azul, embalada em plástico e papel contendo em sua composição: 
fainas termoplásticas. nylon, âncora metálica e pigmento atóxico 

UNID 
Soinso 

$00 
2,04 1.020,00 

6.  
Escova para sabia das mios e pés confeccionada cm plástico com 
cerdas em naylon super macias tamanho 8,5x2,8x4,Ocm UNID 50 

RI 
1,64 

RI 
82,00 

7.  Escova sanitária com depósito UNID Aguiar 553 
RI RI

4,75 	2.626,75 

8.  Escovão para lavagem de caixa d'agua cm plastico. UNID Difratid 126 
RI 

1,70 
RIs 

214,20 
Esponja dupla face de 100 mm x 70 mm x 20 mm espuma de m RI RI , 
poliuretano e fibra têxtil embaladas cm sacos plásticos. 

Bakaainha 6027 
0,36 2.169.72 

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

MAÇO ParaM 427 
1,90 811,30 

M. lissufilme c/40cm rolo c/4úmts ROLO Lainfllm 250 
RI RI 

5,00 1250,00 
lClt de prendedor de roupas com 24 unidades embalados cm saco 

12.  
plástico, tendo como características um maior ângulo de abertura, não 

N' 
RI 

marcar e não deixar as roupas escorregar do varal, sendo ideal para 
todos os tipos de roupa na cor preta. 

1.38 115,92 

13.  
Li de aço com carbono pacote de 60g com 8 unidades, com 14 

FARDO Sanybril 516 
RI RI 

pacotes cm cada Fardos. 13.83 7.136,28 
Luva - hjlenizaçio e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com torto ftocado em algodão, palma antiderrapante. 

RI 14.  com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
pequeno. 

PAR Volk 332 
2,99 992,68 

Lava - higkslzaçio e uso geral embalada.' em sacos plásticos de 
látex amarelo com Forro Bocado em algodão, palma antiderrapante. 

RI RI 15.  com virola. Seu comptimenlo total 6 de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos Forrados no tamanho 
médio. 

PAR Votk 869 
2.99 2398,31 

Lava - bigiesiz.çio e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com Forro fiando em algodão, palma antiderrapsate, 

RI RI 16.  com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos Forradas no tamanho 
grande 

PAR Volk 742 
2,99 2.218,58 

17.  
Palha de aço media a' 01 25g composição: aço carbono, com 8 

PARDO Vieira 343 
RI RI 

 
unidade com 14 pacotes em cada fardo. 8.23 2.822,89 

18.  Palito para dente caixa com 100 unidades. CX Theoto 550 
RI RI

0,30 	165,00 

19.  Sisal RI grosso aproximadamente SOOgrs ROLO 
RI  Sisal guerra lOS 

15.00 1700 
Vela (ReAl) Universal Para Piltro De Bebedouro L2000 Conteado 

20.  
Um Cartucho Com 4 filtrações 1* poliester, 2' carvão ativado, P 
dolomita e 4' celulose. Deverá retirar sujeiras, gasto, cheiro. algas. 
cloro. incrustações c Ferrugem. 

UNID tipa 226 
RI 

67.94 15.354.44 

Vela 7 dias pelo líquido 315g embaladas em sacos plásticos e 
RI RI 21.  acondicionados em caixas de papelão com espessura: 57mm, contendo 

parafina e pavio. 
UNID Gurgd 120 

4,65 558.00 

22.  Touca em tela UNID. Vol' 800
R$ RI 

0,13 104,00 
RI 

VALOR TOTAL DO LOTE 44.398,57 

LOTE 16- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. FRANCISCO 

11cm 
Deseriçio U.id. Marca Qua.L 

V. 
u.0 

V. 
Total 

Aguador para jardim giratório com haste para fixação e 3 jatos. UNID. Trapp 2 RI RI 
20,00 40.00 

Aspirador para piscina com escova de nylon UND Cmb aqua 3 RI RI 
-. 84,00 252.00 

3.  
Escada de cinco andares em alumínio. UNID Botafogo 1 RI RI 

158.00 158.00 

4.  
Maqueira para jardim cristal traçada com esguicho 30 mIs UNID. S'onder 6 RI RI 

65.00 390.00 



     

 

Niangueira para jardim reforçada 112" mio com 100 metros UNID. Vonder R$ 
145,00 	1.160,00 

     

     

VALOR TOTAL IR) LOTE R$ 2.000,00 
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