
4 1 PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HoRIZoNTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP 

Tendo presente o Edital de Julgamento do PJtEGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - 

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

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

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

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

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

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

ME, vencedora do LOTE 05 com o valor de R$ 4.619,46 (quatro mil e seiscentos e dezenove 

reais e quarenta e seis centavos), e o LOTE 06 com o valor de 11$ 795,22 (setecentos e noventa e 

cinco reais e vinte e dois centavos) , EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME vencedora do 

LOTE 09 com o valor de R$ 1.420,40 (hum mil e quatrocentos e vinte reais e quarenta e 

centavos), e o LOTE 10 com valor de R$ 303,35 (trezentos e três reais e trinta e cinco 

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

o valor de R$ 1.231,75 (hum mil duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), e o 

LOTE 12 com o valor de R$ 104,35 (cento e quatro reais e trinta e cinco centavos), ABASTECE 

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

1.637,66 (hum mil e seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), e o LOTE 14 com 

o valor de R$ 382,17 (trezentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), e o LOTE 15 com o 

valor de lIS 403,30 (quatrocentos e três reais e trinta centavos). 

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

CNPI: 13.150.78010001-06 
Item Descrição lJnld Marca Quaut. 

V. 
Uait 

V. 
Total 

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

CX Dragão 9 
18.00 162.00 

2 Água unitária multipto uso de 1000m1 embalado cm frasco de 
CX Kilimpa 28 

as 
15.00 420,00 

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

Álcool branco 1 litro embalagem acaindária caixa com 12 unidades CX Portalcool 3 
R$ 

48.00 
R$ 

144,00 

Álcool Em Cri SOOg  Embalagem Secundária Caixa Com 12 Unidades cx Ponalcool 
42.00 714.00 

Cera liquida incolor para pisos frios em geral - frasco c/750 & UNtO. Brilhos 68 R$ 
1.60 108.80 

10 
Desinfetante liquido de 1 	litro embalado em frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição água. 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	irictanolamina, 	ácool 	etílico, 
perfume. ecita e corante. (lavanda.jasmin. eucalipto e pinho) cx ei 12. 

CX Silvestre 41 as 
15,00 615,00 

Desodorizador de ar spray 400g acrosol. acondicionado em caixas de 
papelão, contendo em sua composição: parftm, alcohol, aqua, sodium, 
nitrite e isobistante 1 propane. 

UNID Uiftafrcsk 92 
as 

6,25 575,00 
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13 
Detergente liquido lava louças de 500m1 das mais variadas fragrâncias 
embaladas em frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão 
com 24 unidades 

CX Umpex 7 
2400 160,00 

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

UNI) Ultra 9 
6.90 62,10 

17 limpa vidros SOOmI indicado para a limpeza de embaçamento e maI 
de dedos, com transparência total aos vidros, sem amoníaco. embalado 
em frasco de 500m1. 

UND Kilimpa 104 
1.30 13520 

Limpador desengorduranle para cozinha de SOOmI embalado em 
IS [rasco plástico, contendo em sua composição: [sutil élez sulfato de 

sódio, ácido cítrico, álcool graxa etoxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

UNID Pralice 68 
2.20 149.60 

Limpador multi - uso de SOOmI embalado cm frasco plástico com a 
19 composiçâo contendo linear alquil bcnzcno sulionato de sódio, tenso RS 

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

UNID Kilimpa 113 
1.40 158,20 

20 Lustra 	móvel perfumado 200m1. embalado em frasco plástico. R$ 
contendo parafina emutsif,cantes. solvente. 	umectante, preservante. 
fragância e água. 

UNID Aldax 102 
2,14 218.28 

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

CX Cristal 2 
c112. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% 
do prazo de validade. 

3120 62,40 

Sabia em 	pó caixa 	SOOg. embalada em caixa de 	papelão e 
24 acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua 

CX Invicto 9 
115 R$ 

composição: tensoalivo aniônim lamponantes, coadjuvantes. sinergista, 
corantes, enzima,,, branqueador óptico. esséncia, água. alvejante e alga. 

67.50 601,50 

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

25 de papelão contendo na sua composição ácido graxas  de coco:babaçu, P5 
sabão de ácidos gratos de sebo, sabão de ácidos gratos de soja, cloreto 
de sódio, glicerina, alquil bcnzcno sulfonato de sódio, linear, perfume, 
cdiui ehdp. corante e água produto inspecionado pelo Intuito. 

CX Uno 2 
41,00 92,00 

28 Sabonete liquido 	na fragrância erva doce para mios com ação 
bactericida de 500m1 embalado em frasco plástico, produto inspecionado 
pelo lnmetro. 

LITRO Reaquil 166 
1,43 237,39 

VALOR TOTAL DO LOTE 
R$ 	4.619,46 

LOTE 06—COTA DE APROXIMADAMENTE *5% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI: 13.150.780/0001-06 

Item Descrição IJald. Mana Quaat. 
Unir Total 

1 Ácido 	murlâtico para 	aplicação em 	limpeza 	bruta cm geral. 
embalado cm frasco plástico de l litro e acondicionado em caixas de 

apclâo com 12 unidades. 
CX Dragão 2 R$ 	18,00 

P5 
3600 

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

cx Kilimpa 4 R$ 	15,00 
P5 

6000 

Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades cx Foetakool 1 R$ 	48,00 
48,00 

Álcool em gel Ç" embalagem secundária caixa caiu 12 unidades CX Po,takool 4 Rã 	42,00 
168,00 

8 
Cera líquida incolor para pisos [rios em geral. [asco dflSO & UNID. Brilhos 12 R$ 	140 190 

10 
Desinfetante 	líquido 	de 	1 	litro 	embalado em 	frasco plástico e 
acondicionado cm caixa de papelão contendo em sua composição água, 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trietanolamina, 	ácool 	etílico, 
perfume. cdta e corante. (lavanda,jasmin, cualipto e pinho) cx c) 12. 

Cx Silvestre 7 Rã 	1500 • 105,00 

11 Desodorlrsdor de ar spray 400g  aero,ol, acondicionado cm caixas de 
papelko, contendo em sua composição: parfum, alcohol, aqua, sodium, 
nitrite e isobutante / propaae. 

UNID lJllra&esk 16 R$ 	62$ 
10000 

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

CX Limpez 1 Rã 	24,00 
2400 
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16 laseticida spray 300m1 usado para exterminar insetos (barata, formigas, 
moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas, 
embalado cm frasco de 300ml. 

(IND Ultra 1 RI 	6,90 RI 
6,90 

17 Limpa vidros .500m1 indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 
de dedos, com transparcncia total aos vidros, sem amoniaco. embalado 
em Frasco de 500m1. 

UNO Kilimpa 18 RI 	1.30 
RI 

23.40 

18 
Limpador desengordunnte para cozinha de 500m1 embalado em 
frasco plástico, contendo em sua composição: lauril éter sulfato de 
sódio, ácido citrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico. água e 
perfume 

UNID Pratice 12 RI 	2.20 
26.40 

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

UNID Kilimpa 21 RI 	1,40 
29s0 

20 
Lustra 	móvel 	perfumado 	200m1, embalado em 	frasco plástico. 
contendo 	parafina 	etnuisifucarites, 	solvente, umectante, prescrvantc, 
fragância e água. 

UNID Aldax 18 RI 	2,14 
RI 

38.52 

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

Cx Invicto 1 RI 	67,10 67,30 

28 Sabonete líquido na fragijacia erva doce para mãos com ação 
bactericida de SOOml embalado em frasco plástico, produto inspecionado 
pelo lnmctro. 

LITRO Reaquil 30 RI 	143 
RI 

42.90 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 	795.22 

 

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

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
Item Descrição Uaid, Marca M Quais. Umil 

V. V. 
Total 

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

PCI' Maratá 80 RI 	240 
RI 

208.00 

3 Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade SGml. reforçado. 
de primeira qualidade. embalado em saco plástico com 100 unidades. PCI' Maratá 80 RI 	1,30 

RI 
104,00 

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

I' ,  « RI 	045 
RI 

2840 
5 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 23 a 22cm, embalagem 

cm pacotes plásticos. PCI' 
Leve « RI 	0.50 

RI 
22.00 

6 Guardanapo de 	papel contendo 50 unid de 33.5 a 32.5cm. 
embalagem em pacotes plásticos. PCI' 

Leve « RI 	1,00 
RI 

44,00 

Pano de chio de laco alvejado especial 40 a 70cm. UNID Polo 96 RI 	2.00 
RI 

192,00 

8 Pano de prato 100% algodão 75 a 4$ cm de 73u pacote plástico 
contendo 30 unidades. 

PCI' 
Polo 

4 RI 	45.00 
RI 

180,00 

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

96 RI 	1.50 
RI 

144.00 
10 

Pauto flanela 3858 cm na cor amarela embalado em saco plastico UNID P,atic 56 RI 	2,00 
RI 

112.00 

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

PARDO Livy 13 RI 	27,00 
RI 

35100 

18 Papel toalha para cozinha com alta absorção, pacote com 2 rolos de 
60 folhas 22 a 20. PCT Leve 12 RI 	2,90 RI 

3480 
VALOR TOTAL DO LOTE RI 	1.420,40 

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

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
Item 	 -- 

Descrição Uaid, Marca Quaat. 
V. 

Ualt 
V. 

Total 

- ('opa 	descartável 	para 	água, 	cor 	leitosa, 	capacidade 	200ml, 
reforçado, de primeira qualidade, embalado cm saco plástico com 100 
unidades. 

PCI' Manlá 20 
2.60 

RI 	52.00 
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3 Copo descartâvel para café, cor leitosa, capacidade Sinal, reforçado. 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. 

PC,' 
Maratá 

20 
1.30 

RI 	26.00 

4 Guardanapo de papel contendo 50 unid de 14z 14cm. embalagemPCT 
cm pacotes plásticos. 

Leve 11 
RI 

0.65 
RI 	7.15 

5 Guardanapo de papel comendo 50 unid de 23 x 22cm, embalagemPCI' 
em pacotes plásticos. 

Leve 
11 

RI 
0.50 

RI 	5.50 

6 Guardanapo de papel contendo 50 unid. de 33.5 x 32,5cm. 
embalagem em pacotes plásticos. 

PCT 
Leve 

11 
RI 

1.00 
RI 	11.00 

Pano de eblo de saco alvejado especial 40 x 70cm. UNID Polo 24 
RI 

2,00 RI 	48.00 

Pano de prato (formato retângulo medindo 45x 70em) (iND 
Polo 

24 
RI 

1,50 
RI 	36.00 

10 
Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em saco plástico. UNID Pratic 14 

RI 
2,00 

RI 	28,00 

16 Papel bIgRnlco de cor brinca, perfumado, picotado, folha simples. 
medindo 30 x lOm cada rolo, embalados em fardos de sacos plásticos 
contendo 16 pacotes com 04 rolos cm sacos plásticos de 30 nielrot 

FARDO Livy RI 
27,00 

RI 	91,00 

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

PCT Leve 3 
RI 

2,90 
RI 	8,70 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	303.35 

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

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
Item Descrição unid. Marca Quase, 

V. 
laje 

V. 
Total 

4 Saco para lixo capacidade IDO litros, na cor 	preta, dentro das 
normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades 638,25 

per Rava 37 RI 	17,25 

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

372.40  
38RI 9.80 

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

221,10  
33 RI 	6.70 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	1231,75 

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

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
Icem Descri Uald, Quant. 

V. 
tulr 

V. 
Total 

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

3 RI 	17,25 RI 	51,75 

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

4 
RI 

 9.80 
RI 	3920 

6 Saco para lixo capacidade 40 litros, na cor preta, dentro das normas 
e especificações da Anvisa. Pacotes com IDO unidades PCI' Rava 

2 
RI 

6,70 
RI 	13,40 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	104,35 

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

CNPI: 13.298.511/0001-83 

Item Descrição Usld. Marra QuaaL 
a 

V. V.
Ualt 

11 
Cesto com tampa para lixo de lOOlitros em plástico resistente. UNID lbap 2 RI 	32.39 

RI 
64.76 

19 
Espanador de cisal com cabo de madeira tamanho aproximado 30em. UNID Nirra 15 R$ 	1.64 

RI 
24,60 

24 
Lixeira simples em plástico resistente de 10 litros na cor branca UNID Diplast 24 RI 	13,63 

RI 
32712 
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25 
Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros ira cor branca UNID Milplastic 20 RI 	17,50 350,00 

30 Pá com caixa coletom em potiesiileno e cabo anatómico cm alumínio 
P5 

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

UNID Itclartnin 8 RI 	39.38 
315 ,04 

31 fl para lixo, plástico de cabo longo UNI» Difrancis 7 RI 	3.06 2142 
Rodo em plástico resistente com 50 cm com cabo em madeira 

33 plastificado, borrachas porosas duplas com maior poder de absorçâo 
da água acumulada, ponteira de plástico para rasqucamanto do cabo. 
que garante maior resistência e durabilidade. Tamanho ideal para ser 

UNI» Difrancis 26 RI 	7.01 
182,26 

utilizado tanto em pequenas como em grandes superfícies 

34 Rodo manual em plástico resistente cem lâmina de eva, anatômico, 
prático e resistente para pias e vidros para a retirada eficaz de água 
acumulada nas dimensões de 24x 1. 

UNI» Difrancis 12 RI 	2.11 25,32 

36 . P5 
Vassoura de nylos com material sintético, pigmento e metal. UNI» Difranas 37 RI 	3,18 

117,66 

38 RI , 
Vassoura gari - furo central 31 furos UNID 7 RI 	5.00 . 

Dtfrancis 35,00 

41 
Vassoura ancinho metálica 150 cm UNID Sebricider 4 RI 	12,50 50.00 

42 
Vassoura de pelo 40em UNI» Difraneis 16 RI 	6,46 

103,36 
43 

Vassoura de palha de cantauba UNIU artesanal 24 RI 	0,88 21.12 

VALOR TOTAl. DO LOTE 
RI 	1.637,66 

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

CNPI: 13.298.511/0001-83 

11cm Descflçlo Uald. Marta Quaat. 
V. 

tinit 
V. 

Total 

11 
Cesto com tampa para lixo de lølltrosem plástico resistente. UNIU Ibap 1 RI 	32.38 RI 	32,38 

19 
Espanador de eisal com cabo de madeira tamanho aproximado 30cm. UNI» Nirra 3 RI 	1.64 RI 	4,92 

24 
lixeira simples cm plástico resistente de 10 litros na cor branca UNI» Diplasi 6 RI 	13.63 R$ 	81.78 

25 
Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNI» Milplastic 5 RI 	17.50 RI 	87.50 

30 Pá com caixa coletora em polieslileno e cabo anatômico em alumínio 
com altura ergonométrica, contendo trava de fixaçio do cabo na $ 
para transporte e despejo dos detritos, sendo leve e resistente. 

UNI» &tannin 1 RI 	39,38 RI 	39,38 

31 
P1 para lixo, plástico de cabo longo UNID Difrancis 2 RI 	3.06 RI 	6,12 

33 

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

UNIU »ifrancis 6 RI 	7,01 RI 42,06 

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

UNI» »ifrancis 3 RI 	2,11 RI 	633 

36 
Vassoura de nylon com material sintético, pigmento e metal. UNI» Difrancis 9 RI 	3,18 RI 	28.62 

38 
Vassoura gari - furo contrai 31 furos UNIU 

»s .fraacts 
. 2 RI 	5.00 RI 	10,00 

41 
Vassoura ancinho metálica 150 em UNID Schneider 1 RI 	12.50 RI 	12,50 

42 
Vassoura de pelo 40m UNI» Difrancis 4 RI 	6,46 RI 	25,84 

43 
Vassoura de palha de camauba UNIU anesanal 6 RI 	0.88 RI 	5,28 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	382.71 



PREFEITURA 
- 	MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

    

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

CNPI: 13.298.511/0001-83 

Item Descrição tJ.Id Marca Quant. 
V. V.

Unit  Total 

1 Avental plástico, confeccionados em poiictilcao de alia densidade 
leitoso. 

UNID São Jorge 15 R$ 	2,50 R$ 	37,50 

3 Coador para café em algodão branco cabo plastico e boca com '' 
mínimo 10cm diâmetro. 

UNID Roma 15 R$ 	1,00 R$ 	15,00 

4 Corda para varal embalada em pacotes plásticos com 06 unidades de Per lO metros. 
Policorte 9 R$ 	7,00 R$ 	63,00 

Escova unitária com depósito UNID Aguiar 15 R$ 	4,7$ R$ 	71,25 

9 Esponja dupla face de 100 mm x 70 mm x 20 mm espuma de 
poliuretano c fibra têxtil embaladas em sacos plásticos. 

UNID Bakaninha 150 R$ 	0,36 R$ 	54,00 

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

MAÇO Paraná 10 R$ 	1,90 R$ 	19,00 

is 
Lava  -  higienizado e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com torro ficado cm algodão, palma antiderrapante, 
com virola. Seu comprimento total £ de 29cm. Possui urna boa 
flexibilidade e resisténcia à abrasão e rasgos torrados no tamanho 
médio. 

PAR Voik 37 R$ 	2,99 R$ 11043 

17 Palha de aço media a SI 25g composição: aço carbono, com 8 
unidade com 14 pacotes em cada fardo. FARDO Vieira 4 R$ 	8,23 R$ 	32,92 

VALOR TOTAl. DO LOTE R$ 	403,30 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

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

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

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

Vânia Maria Dutra de Meio Sousa 
SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO 

(Secretária de Cultura, Turismo e Juventude) 

e 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP 

Tendo presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - 

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

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

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

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

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

vencedores, a saber: RILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEM LTDA-ME 

vencedora do LOTE 03 com o valor de R$ 426,4.0 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta 

centavos), e o LOTE OS com o valor de R$ 12.288,48 (doze mil duzentos e oitenta e oito reais e 

quarenta e oito centavos), e o LOTE 06 com o valor de R$ 2.297,07 (dois mil duzentos e noventa 

e sete reais e sete centavos), D&M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS 

LTDA-ME vencedora do LOTE 04 com o valor de R$ 199,15 (cento e noventa e nove reais e 

quinze centavos),SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÔES F.IRELI-ME vencedora do LOTE 

07 com o valor de R$ 4.153,80 (quatro mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos), 

e o LOTE 08 com o valor de R$ 1.038,45 (hum mil e trinta e oito reais e quarenta e cinco 

centavos), e o LOTE 11 com o valor de R$ 1.036,10 (hum mil e trinta e seis reais e dez 

centavos), e o LOTE 12 com o valor de R$ 83,50 (oitenta e três reais e cinquenta 

centavos),EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME vencedora do LOTE 09 com o valor de 

R$ 3.276,60 (três mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), e o LOTE 10 com o 

valor de R$ 829,20 (oitocentos e vinte nove reais e vinte centavos), ABASTECE 

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

1.048,51 (hum mil e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), e o LOTE 14 com o valor 

de R$ 254,47 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), e o LOTE 15 

com o valor de R$ 1.067,42 (hum mil e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos). 

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

CNPI: 13.150.780/0001-06 
Item Descrição Unld Marca Quant. V. 

Unit 
V. 

Total 
Água unitária, em embalagem plástica com 5.000 ml, tampa 
lacrada, teor de cloro de acordo com o limite da legislação 

2 
pertinente (2.0% p/p a 25% p/p), registro do ministério da saúde, 
químico responsável, composição e Informações do fabricante 
estampados na embalagem. Quando da entrega o produto deverá 
apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 

Galão Kilimpa 30 
5.00 150.00 

Desinfetante perfumado com ação germicida e cloro ativo, 
fragrâncias: flora), eucalipto, herbal, lavanda ou pinho, embalagem 

9$ 9$ 
6 com 5 litros, com 	registro do ministério da saúde, químico 

responsável, composição e informações do fabricante estampada na 
embalagem. Quando da entre&a o produto deverá apresentar, no 

Galão Silvestre 18 
6,80 122,40 



'

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

mínimo, 80% do prazo de validade. 

Detergente 	liquido 	lava-louças, 	com 	PH 	neutro, 
dermatologicamente testado, em embalagens contendo 5 lis. 

Galão 22 
RI RI 

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

Limpex 
7.00 154,00 

VALOR TOTAL DO LOTE ES 	426,40 

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

CNPI: 11.060.208/0001-12 

11cm Descrição Unid. Marca Quant. 
V. 
L.it 

V. 
Total 

2 

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

Galão Indeba 
7 

RI 

1000 
Rã 70,00 

6 

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

Calão 
4 

15,00 
RI 60,00 

Detergente liquido iava4ouças, com PH neutro, dcrmatologicamenie 
testado, em embalagens contendo 5 lts. Quando da entrega o produto 
deverá apresentar, no mínimo, 80% do ~de validade. 

GALÃO Indeba 13.83 
RI 	69,15 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 

 
199.15 

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

CNPI: 13.150.780/0001-06 

item Deseflçlo U.id. Man a Quaut. 
v. 
tTait 

V. 
Total 

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

CX Dragão 12 
Rã 

18.00 
Rã 

216,00 

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

CX Kilimpa 47 
RI 

15,00 
Rã 

705.00 

3 
Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades a Fortalcool 1 

RI 
4800 

Rã 
48,00 

4 
Álcool Em Gel SOOg Embalagem Secundária Caixa Com 12 Unidades CX Fortalcool 13 

RI 
42.00 

Rã 
546,00 

5 
Amaciante para roupa de 2 litros embalado em frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo cloreto dialquil dimetil 
amónio, coadjuvante, perfume, preservante. corantes, acidulante e água 
produto inspecionado pelo lameiro com validade de 3 anos. 

UNID Sofipluma 2 
RI 
2.00 

Rã 
4.00 

10 
Desinfetante 	liquido de 	1 	litro embalado em 	frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição água, 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trieranolamina, 	ácool 	etílico, 
perfume, edra e corante. (lavanda, jasmin. eucalipto e pinho) cxc) 12. 

CX Silvestre 39 
Rã 

15.00 
Rã 

585,00 

11 flesodorizador de ar spray 400g aerosol, acondicionado em caixas de 
papelão, contendo em sua composição: parfimm, alcohol, aqua, sodium, 
nitrite e isobutanie / propane, 

UNI» Ultrafresk 96 
RI 
6,25 600A0 

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

CX limpex 28 
RI 

24,00 672,00 

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

UND Ultra 331 
6,90 

RI 
2.283,90 

17 Limpa vidros SOUinl indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 
de dedos, com transpaMnda total aos vidros, sem amoniaco, embalado 
em frasco de SOOml. 

UNO Kilimpa 195 
1,30 

RI 
253.50 
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18 
limpador desengordurante para cozinha de SOOmI embalado em 
frasco plástico, contendo em sua composição: [sutil éter sulfato de 
sódio, 	ácido cítrico, álcool vaso etoxilado. éter glicólico, água e 
perfume 

UNID Pratice 148 
14 

2.20 
14$ 

325.60 

19 
limpador multi - uso de SOOmI embalado em Frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil bcnzcno sulfonato de sódio, tenso 
ativo não iônico, alcalinirante, sequcalran 	solubilizante, éter glicólico. 
álcool, perfume e água 

UNID 371
te, 

Kilimpa 
14$ 
1,40 

14 
519.40 

20 Lustra móvel perfumado 200m1. embalado em 	(rasco plástico. 
contendo parafina emulsiricantcs, 	solvente, 	umectante. preservante. 
fragância e água. 

UNID Aldax 199 
RI 

2,14 
14 

425.86 

22 

- 

Pedra asaitína com suporte de sustenção (desodorizador sanitário) na 
fragància lavanda com 40g embalada cm caixa de papelão, contendo na 
composição: dodecil, benzeno sulfonalo de sódio, sílica, sulfato de 
sódio, 	carbonato 	de 	sódio, 	corantes 	e 	fragincia. 	Não 	contém 
paradiclorobenzeno. Produto inspecionado pelo lnmetro, com validade 
dc3anos, 

UNID Sanilar 2284 
R$ 

0,60 1370.40 

23 Polidor de alumínio líquido 500m1 embalado em frasco plástico e 
acondicionado cm caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição cmutgador. cs.séncia conservante. 

CX Obrilho 16 
14 

18.00 
14$ 

288,00 

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

CX Invicto 10 
14$ 

67.50 
14$ 

675,00 

25 

Sabão em barra multi ativo azul pacote com 5 unidades de 200g caixa 
com 50 barras embaladas em sacos plásticos e acondicionados em caixas 
de papelão contendo na sua composição ácido graxos de coco/babaçu, 
sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos $$'axos de soja, cloreto 
de sódio, glicerina, alquil benzeno salfonato de 	sódio, linear, perfume, 
edla ehdp, corante e água produto inspecionado pelo Ininciro. 

cx Uno LI 
14$ 

41,00 451.00 
RI 

26 Sabão 	glicerinado 	multiativo 	perfumado 	em 	barra 	testado 
dermatologicamcnte. em embalagem com 05 unidades com cada bana 
pesando 200g, Produto inspecionado pelo lamatro 

PCI' tino 2 
14$ 

5.00 
RI 

10,00 

27 
Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 unidades de 1 litro. CX Uno 6 

RI 
4400 264.00 

28 Sabonete 	liquido na fragrância erva doa para 	mãos com ação 
bactericida de SOOtnl embalado em frasco plástico, produto inspecionado 
pelo lnmetro. 

L.ITRO Iteaquil 	174 
RI 

1,43 
R$ 

248.82 

29 

Sabonete 	suave 	com extrato 	de frutas e 	hidratante 90g cm 
embalagem de papelão contendo cm 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 aloc veta. 
dióxido 	de 	titánio, 	ácido 	etiieaohidroxidifosfónico. 	ácido 
etilcnodiaminoleracético. hidroxitolueno butilado 

Unid Ptotex 	1198 
RI 

1.50 
RI 

1.797,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
12.288.48 

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

CNPI: 13.150.780/0001-06 

Item Descrição Una Marca Quaut. 
V. 

Vait 
V. 

Total 

1 Ácido 	muridtico para 	aplicação em 	limpeza 	bruta 	em 	geral. 2 
RI 

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

CX Dragão 18.00 36.00 

2 Água unitária 	aultiplo ano de 1010.1 embalado em frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados cm caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 
o RI 

15,00 

RI 

120,00 

RI RI 

Álcool branco 1 lItro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Portalcnol 
1 

4800 48,00 

RI RI 

Álcool em gel SOOg embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Fortalcool 42,00 126.00 

Desinfetante 	liquido 	de 	1 	litro embalado em 	frasco plástico e p4 RI 
10 acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição água, 

ingrediente 	ativa, 	formol, 	sabão 	de 	trictanolamina, 	à~[ 	etílico, 
perfume, alta e corante. (lavajada, jasmin, eucalipto e pinho) cxc! 12. 

Silvestre 
6 

15,00 90.00 
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11 Duodorirador de ar spray 400g *trono]. acondicionado em caixas de 
papelão, comendo em sua composição: par(um, alcohol, aqua. sodium, 
nitrite e isobutantc / propanc. 

UNID Ultnfre.k 
18 

R$ 

6.25 

R$ 

112,50 

13 Detergente liquido laia louças de SOOmI das mais variadas fragrâncias RI 

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

CX limpex 24,00 120,00 

16 Inseticida spray JOOmI usado para exterminar insetos (barata, formigas, 59 
RI RI 

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

UND Ulira 6.90 407,10 

17 Limpa vidros SOOmI indicado para a limpeza de embaçamento e marcas 35 
RI RI 

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

UND Kilimpa 1.30 45.50 

Limpador desengordurante para cozinha de SOOmI embalado Cm RI RI 
18 frasco plástico, contendo cm sua composição: lauril éter sulfato de 

sódio, ácido cítrico, álcool gramo etoxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

UNID Pmtice 
27 

2.20 5940 

Limpador multi - uso de SOOmI embalado em frasco plástico com a itt RI 
19 composição contendo linear alquil bcn,eno sulfousato de sódio, tenso 

ativo não uoníco, alcalino-ante, sequesirante. solubilizanle, éter glrcóhco, 
álcool, perfume e água 

UNID Kilimpa
65  

1.40 91.00 

20 Lustra 	móvel perfumado 200m1. embalado em frasco plástico. 36 
RI RI 

contendo parafina emulsificantcs, solvente, umectante, 	preset-vanie, 
fragãncia e água. 

UNID Aldrix 2.14 77.04 

Pedra unitária com suporte de sustençâo (desodorizador sanitário) na 
fragincia lavanda com 40g embalada em caixa de papelão, contendo na R$ RI 

22 composição: dodecil, benzeno sulfonato de sódio, sílica, sulfato de 
sódio, 	carbonato 	de 	sódio, 	corantes 	e 	fragãncua. 	Não 	contem 
paradiclorobcn7eno. Produto inspecionado pelo lnmctro, com validade 
de 3 anos. 

t,m Sanilar 
402 

0,60 241,20 

23 Polidor de alumínio liquido SOOmI embalado em (rasco plástico e RI RI 

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

CX Obrilho 18.00 54,00 

Sabão em 	pó 	caixa 	SOOg, embalada em caixa de papelão e as RI 
24 acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua 

composição: len,'.oativo aniõnico, tamponanles, coadjuvantes, sincrgista, 
corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga, 

cx lnvir,io 
2 

67.50 13500 

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

25 caixas de papelão contendo na sua composição 	ácido graxas de 3 
RI RI 

coco,babaçu, sabão de ácidos gtaxos de sebo, sabão de ácidos graxos de 
soja, cloreto de sódio, glicerina, alquul benzeno sulfonalo de 	sódio. 
linear, perfume, edta ehdp, corante e água produto inspecionado pelo 
lnmetro. 

CX Uno 41.00 123,00 

26 Sabão 	glicermado 	multiativo 	perfumado 	cm 	barra 	testado 1 
RI RI 

dermatologicamentc, cm embalagem com 05 unidades com cada barra 
pesando 204 Produto inspecionado pelo berreiro, 

PCi' Uno 5.00 5,00 

27
RI 

1 
RI 

Sabonete antibacteriano líquido, caixa com 12 unidades de 1 litro. CX Uno 44,00 44,00 

28 Sabonete liquido •a fu-agriacla erva doce para mãos com ação 31 
RI RI 

bactericida de SOOml embalado em (rasco plástico, produto inspecionado 
pelo lnmetro. 

L1'lRO Reaqutl 1.43 44.33 

Sabonete suave com 	de frutas e hidratante OOg em embalagem 
de papelão contendo em sua composição sabão base de sódio, água. RI RI 

29 carbonato de cálcio, perfume, cloreto de sódio, óleo de semente de 212 
girassol, carbonato de sódio, glicerina, extrato de aloe vela, dióxido de 
titinio, ácido etilenohidroxidi(osfónico, ácido etilenodiaminoteracético, 
hidroxitolueno botilado 

Unid l'rotcx 1.50 318,00 

VALOR TOTAL DO l.OTF 
RI 	2.297,07 

LOTE 07 - AMPLA CONCORRÊNCIA 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÓES EIRELI-ME 

CNPI: 63.556.427/0001-90 
[tem Descrição (Jald, Marca Quant 

V. 
U.it 

V. 
Total 
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6 Condicionador de uso adulto, composição cetamidas. Frasco contendo 
no mínimo 2 litros. FRASCO Alyne 140 

1
RS
5.21 2.129.40 

12 Shampoo de uso adulto, composição ceramidas. Frasco as  contendo no 
2 litros. mínimo FRASCO Alyne 140 

14.46 2.024,40
R$ 4.1s3 

VALOR TOTAL DO LOTE 

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

CNPI: 63.556.427/0001-90 
11cm Descrição Uald. Marta Quant. 

V. 
Ualt 

V. 
Total 

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

15,21 
as 

14,46 

as 
532.35

R$ 
S06.10 

12 
Shampoo de uso adulto, composição ceramidas. F" ia 	no 
mínimo 	litros. FRASCO Alyne 

VALOR TOTAL DO lOTE 
1.038,45 

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

CNPJ: 00.962.135/0002-38 
11cm Descrição Uaid. Marca Quant. 

V. V.
Ualt 	Total 

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

PCI' Maratá 111 
2,60 288,60 

Pino de chão de saco alvejado especial 40 x 70cm. UNID Polo 125 
2.00 

as 
250,00 

10 
Pano flanela 3Sx5scmnacocamarela embalado em saco plastico. UNID Pratie 154 

2.00 
as 

308,00 

26 Papel higiênico de cor branca, perfumado, picotado, (olha simples, 
medindo 30 x tOm cada rolo, embalados em fardos de sacos plásticos 
contendo ló pacotes com 04 rolos em sacos plásticos de 30 metros. 

FARDO livy 90 
as 

27.00 2.430.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
R$ 

 
3.27460 

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

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
11cm 

Descrição Unid. %Iarta Quant. 
V. 

Unil 
V. 

Total 

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

PCi' Matará 27 
as 

2,60 70,20 

Pano de chio de saco alvejado especial 40 x 70m. UNID Polo 31 
R$ 

2,00 62.00 
10 

Pano flanela 38i58 UNID Pratic R$ cm na cor amarela embalado em saco plástico. 38 2.00 76,00 

16 Papel higiênico de cor branca, perfumado, picotado, folha simples, as as 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 tivy 23 27,00 621,00 

VALOR TOTAL DO LOTE as 	829,20 

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

CNPJ: 63.556.427/0001-90 
Item t;nid. Marta Quant. 

V. 
Ualt 
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Página to  

Saco para lixo capacidade 
normas e e.spccificaçêcs da Anvisa. 

100 litros, na cor 	preia, dentro das 
Pacotes com 100 unidades 

Per Rava 
22 RI 	17,25 

379,50 

Saco para lixo capacidade 60 litros, na co r preta, dentro das normas Per 
e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 umidades 

Rava 
67 

R$ 

9.80 

RI 
656.60 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 	1.036,10 

 

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

CNPI: 63.556.42710001-90 
11cm Descrifl UaId. Qoant. 

V. 
Unit 

V. 
Total 

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

Per Rava 2 R$ 	17,25 RI 	34,50 

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

PCI' RaRava 5 RI 	9,80 RI 	49,00 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	83,50 

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

CNN: 13.298.511/0001-83 

11cm DDescrição
/,  

Uald, Mana 
SI.

çlo Q.ant. 
Caio Total 

Rodo em plástico resistente com 30 cm com cabo em madeira 

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

UNID Difrancis 68 RI 	4,29 
291,72 

Rodo em plástico resistente com 50 cm com cabo em madeira 

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

UNID Difrancis 37 RI 	7.01 
25937 

42 
Vassoura de pelo 40cm UNID Difrands 77 RI 	6.46 

$ 49742  

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 	1.048,51 

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

CNN: 13298.511/0001-83 

11cm Descriflo (.id. Marca Quant. 
Unil 

V. 
Tal 

32 

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

UNID Dilrancís 16 RI 	4,29 
4 

6044 

33 

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

UNID Difrajicis 9 RI 	7,01 
6309 

42 
Vassoara de pelo 40em UNID Difrancis 19 RI 	6,46 

122,74 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 254,47 
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LOTE 15- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

11cm Descrição tina Min Quani. 
(Init 

V. 
Total 

Escova sanitária coei depósito UNID Aguiar 
128 

R$ 
475 608.00 

9 Esponja dupla (ice de 100 mm x 70 mm x 20 mm espuma de 
poliuretano e fibra têxtil embaladas em sacos plásticos. 

UNID Bakaninha 
348 

0,36 125.28 

10 Fósforo de cozinha com 40 
«micado ID unidades cm cada 
de potássio e aglutinantes. 

palitos embalados em caixas de papel 
maço tendo como composição clorato MAÇO Paraná 

72 
R$ 

1,90 136.80 

14 

Luva - biglenixaçio e uso geral embaladas em sacas plásticos de 
látex amarelo com fone focado em algodão, palma antiderrapante, 
com virola. Seu comprimento lotal é de 29cm. Possuí uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
pequeno. 

PAR Volk 
22 

2.99 
65,78 

15 

Luva - biglenizaçio e uso geral embaladas em sacas plásticos de 
látex amarelo com forro focado cm algodão, palma antidenapanre. 
com  virola. Seu comprimento letal é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos focados no tamanho 
médio. 

PAR Volk 
22 

2,99 
65,78 

16 

Luva - biglenizaflo e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com forro focado em algodão, palma antidertapante. 
com  virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos Cortados no tamanho 
grande 

PAR Volk 
22 R$ 

2,99 
65,78 

RI 

VALOR TOTAL DO LOTE 
1.067,42 

 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

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

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

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

Shirley Chásíes Braga Bezerra 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 

(Secretária do Trabalho e Assistência Social) 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRP 

Tendo presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - 

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

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

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

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

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

vencedores, a saber: IULIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.ME 

vencedora do LOTE 05 com o valor de R$ 8.277,27 (oito mil e duzentos e setenta e sete reais e 

vinte sete centavos), e o LOTE 06 com o valor de R$ 1.362,53 (hum mil e trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta e três centavos),EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME vencedora 

do LOTE 09 com o valor de R$ 1.985,10 (hum mil e novecentos e oitenta e cinco reais e dez 

centavos), e o LOTE 10 com o valor de R$ 519,50 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta 

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

o valor de R$ 1.787,56 (hum mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), e 

o LOTE 12 com o valor de R$ 155,44 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro 

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

com o valor de R$ 3.534,42 (três mil e quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois 

centavos), e o LOTE 14 com o valor de R$ 382,55 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

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

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

CNPI: 13.150.780/0001-06 
Item Descrição U&d. Marca Qua v. 

Unir 
v.l.  

Total 
Ácido murihdco para aplicação em limpeza bruta cm gemi, embalado 

p5 em (rasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de papelão com 
12 unidades. 

CX Dragão 17 P5 	18,00 
306,00 

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

CX Milimpa 60 R$ 	15.00 900,00 

Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Portalcool 9 P5 	*oo 432.00 

Álcool Em Gel SOOg Embalagem Secundária Caixa Com 12 Unidades CX Fonalcool 9 P5 	42.00 378,00 
Desinfetante 	líquido de 	1 	litro embalado em frasco plástico e IP 

10 acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição água, 
Silves P5 

ingrediente ativo, 	formol, sabão de 	trietanolamina, 	~É 	etílico, 
perfume. cdta c corante. (lavanda.jasmin, eucalipto e pinho) cx ei 12. 

CX 68 R$ 	15,00 
1.020,00 

11 Desodorizador de ar spray 400g  acrosol, acondicionado em caixas de 
p5 papelão, contendo cm sua composição: parfum, alcohol. aqua, sodium, 

nitrite e isobutanie / proparle. 
UNIO liltrafresk 43 P5 	6.25 268.75 

13 Detergente liquido lava loiças de SOOmI das mais variadas fragrâncias 
embaladas cm frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão CX Limpex 43 P5 	24,00 
com 24 unidades 1.0400 
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16 
Inseticida spray 300m1 usado para exterminar insetos (barata, formigas, 
moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas, 
embalado em frasco de 300m1. 

IJND Ultra 43 RS 	6.90 
296,70 

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

UND Milimpa 10 R$ 	1,30 
13.00 

Limpador destagordurante para cozinha de 500m1 embalado em 
18 frasco plástico, contendo em sua composição: buril éter sulfato de 

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

UNID Pratica 42 R$ 	2,20 
92,40 

Limpador multi - uso de SOOmI embalado em frasco plástico com a 
19 composição contendo linear alquil benzeria sijlfonato de sódio, tenso R$ 

ativo não iõnico. alcalinizante, scquestranlc, solubilizante, éter glicólico, 
álcool, perfume e água 

UNID Kilimpa 85 R$ 	1,40 
119,00 

20 Lustra 	móvel 	perfumado 200m1, embalado em frasco plástico, 
contendo parafina emulsiflantes, 	solvente, 	umectante. preservaste. 
fragância e água. 

UNID Aldax 43 R$ 	2,14 
92,02 

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

Cx Cristal 3 R$ 	31.20 
c112. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% 
do prazo de validade. 

93,60 

23 
Polidor de alumínio líquido 500m1 embalado em frasco plástico e R$ 
acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição emulgador, essência conservante. 

CX Obrilbo 6 11$ 	18,00 
108.00 

Sabão em 	pó caixa 	50g, embalada em caixa de papelão e 
24 acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua 

CX Invicto 42 R$ 	67,50 
composição; tensoativo aniônico. ramponanles, coadjuvantes, sinergista. 
corantes, enzimas, branqueador óptico. essëncia, água, alvejante e carga. 

2.835,00 

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

25 de papelão contendo na sua composição ácido graxos de coco/babaçu. R$ 
sabão de ácidos 	axos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, cloreto 
de sódio, glicerina, alquil benzcno sulfonato de sódio, linear, perfume, 
edia ehdp. corante e água produto inspecionado pelo lnmetro. 

CX Uno 5 R$ 	41,00 
205.00 

28 
Sabonete 	líquido na fragráncia erva doce para 	mãos com ação R$ 
bactericida de SOOml embatido em frasco plástico, produto inspecionado 
pelo lnmetro. 

LITRO Reaquil 60 14$ 	1,43 
85,80 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	8.277,27 

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

CNPI: 13.150.780/0001-06 

Irem Descrição tlu.id. Marca Qual. 
V. 

Total 

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

CX Dragão 
3 R$ 	18'00 

54,00 

2 Água unitária multiplo uso de 100m1 embalado em frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 
10 R$ 	15'00 

150,00 

Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Fonabcool 
1 R$ 	48,00 

4800 

Álcool em gel SOOg  embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Forlalcool 
1 R$ 	42,00 

4200 

10 
Desinfetante 	liquido de 	1 	litro embalado em 	frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição água, 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	urietanolamina, 	ácool 	etílico, 
perfume, edIs e corante. (lavanda,jasmin, eucalipto e pinho) cx c/ 12. 

CX Silves 
12 R$ 	15,00 

180,00 

11 Desodorizador de ar spray 41% aerosol, acondicionado em caixas de 
papelão, contendo em sua composição: parfum, alcohol, aqua, sodium, 
nitrite e isobutante / propane. 

UNID Ultrafresk 
7 Rã 	6'25 

Rã 

43.75 

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

CX limpes 
7 R$ 	24'00 

168.00 
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16 Inseticida spray 300m1 usado 
moscas, pernilongos, mosquitos 
embalado cm frasco de 300m1. 

para exterminar insetos (barata. formigas, 
da dengue) destruindo ovos e larvas, UND Ultra 

7 Ri 	6,90 
48,30 

17 Limpa vidros SOOmI indicado 
de dedos, com transparencia 
em frasco de 500m1. 

pata a limpeza de embaçamento e marcas 
total aos vidros, sem anloniaco, embalado UND Kilimpa 

2 Ri 	130 
2.60  

18 
Limpador desengorduranle para cozinha de SOOmI embalado em 
frasco plástico, contendo cm sua composição: lauril éter sulfato de 
sódio, ácido cítrico, álcool grato etoxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

UNID pratice 
8 R$ 	

2.201760 
Ri 

19 
Limpador multi - uso de SOOmI embalado em frasco plástico coni a 
composição contendo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso 
ativo não iónico, alcalinizantc, sequestrante. solubilizanle, éter glicólico, 
álcool, perfume c água 

UNID limpa 
15 Ri 	1.40 

Ri 
- 	- - 
21.00 

20 Lustra 	móvel 	perfumado 200m1. embalado em 	frasco plástico, 
contendo parafina cmulsiticantcs, 	solvente, 	umectante, 	preservante, 
fragãncia e água. 

UNID Aldax 
7 Ri 	2.14 

14,98  

23 Polidor de alumínio liquido SOOmI embalado cm frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição cmulgador, cssõncia conacrvantc. 

CX Otrilbo 
1 Ri 	18,00 

18.00 

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

cx Invicto 
8 Ri 	67.50 

540,00 

28 Sabonete líquido na tngriitcla erva doce para mãos com ação 
bactericida de SOOml embalado em frasco plástico, produto inspecionado 
pelo laneIro. 

LITRO Iteaquil 
lo Ri 	1,43 

io  

VALOR TOTAL DO LOTE Ri 	1.362,53 

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

CNPJ: 00.962.I3510001-38 

Item Descrição Uald, Mares Q.a.t. V. V.
Unil 	Total 

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

PCI' Maratá 200 
2,50 500,00 

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

PCI' Maratá 160 
Ri 

1,30 208,00 

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

PCT Leve 80 Ri 
0,65 

R$ 
52.00 

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

PCI' 
Leve 

160 P8 
0,50 

Ri 
80.00 

6 Guardanapo de papel comendo 50 unid de 33,5 x 32,5cm, 
embalagem cm pacotes plásticos. 

PCT 
Leve

160 
R8 

1,00 160,00 

Pano de chio de saco alvejado especial 40 x 70em. UNID Polo 56 
2,00 

Ri 
112,00 

8 Pano de prato 100% algodão 
contendo 30 unidades. 

75 x 48 cm de 73w pacote plástico Polo 
2 

Ri 
45,00 

Ri 
90,00 

10 
Pano flanela 39x58 cm na cor amarela embalado em saco plastico. UNI» Pratic 40 P3 

2,00 
P8 

80,00 

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

PARDO livy 24 P8 
27,00 

P8 
648.00 

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

PCI' leve 19 P3 
2,90 

P8 
55,10 

VALOR TOTAL DO LOTE Ri 	1.985.10 
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LOTE 10—COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.13510001-38 
lIsa. 

Descn çlo IJ .ld. Marca Quaat.  
V. 

UnU 
V. 

Total 

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

PCT Maratá 50 
R$ 

2.30 125.00 

3 Copo descartível para café, cor leitosa, capacidade 50a.l, reforçado. 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. 

PCT 40 
R$ 

1,30 1.30 52,04) 

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

per Leve 20 
0,65 13,00 

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

PCI. 
Leve 

40 
R$ 

0,50 
R$ 

20.00 

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

PCI. 
Leve 

40 
1.00 40.00 

Pano de chio de saro alvcjadoespecial4oxlocm. IJNID Polo 14 
2,00 

14 
28,00 

8 Pano de prato 100% algodão 75 a 48 cm de 73p pacote plástico 
contendo 30 unidades. 

PCI.  
Polo 

1 
14 

45.00 
14 

45.00 
10 

Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalado em saco plástico. !JNID Pra'ic 10  14 
2,00 

14 
20.00 

16 Papel hlglialco de cor branca, perfumado, picotado, folha simples, 
medindo .10 a 10m cada rolo, embalados cm fardos dc sacos plásticos 
contendo 16 pacotes com 04 rolos em sacos plásticos de 30 metros. 

FARDO livy 6 
14 

27.00 
14 

iz,00 

18 Papel toalha para cozinha com alia absorçâo, pacote com 2 rolos de 
60 folhas 22x PCI' Leve 5 14 

2.90 14.50 
VALOR TOTAL DO LOTE 14 	519.50 

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

CNN: 63.556.42710001-90 
Item Descrição Uuld, Mana Quani. 

V. 
Lar 

V. 

4 Saco para lixo capacidade 200 litros, na cor 	preta, dentro das 
normas e especificaçi3esda Anvisa. Pacotes com IDO unidades PCT Rava 46 14 	17.25 

793,50 
5 Saco para lixo capacidade 60 litros, na cor preta, dentro das normas 

e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades 
PCF Rava 46 14 	9,0(3 

450,80 
6 Saco para lixo capacidade 40 litros, na cor preta, dentro das normas 

e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades per Rava 46 R$ 	6,70 
30820 

7 Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor preta. dentro das normas 
e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades PCI' Rava 46 R$ 	5.11 

235.06 

VALOR TOTAL DO LOTE 
14 	1.787,56 

 

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

CNN: 63.556.42710001-90 
11cm Descrição (Jaid. Qaaut. 

V. 
Luli 

V. 
Total 

4 Saco para lixo capacidade 100 litros, na cor 	preta, dentro tias 
normas e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades per Rava 4 14 	1725 14 	69,00 

5 Saco para lixo capacidade 60 litros, na cor preta, dentro das normas 
e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades per Rava 4 14 	9,80 R$ 	3930 

6 Saco para lixo capacidade 40 litros, na cor preta, dentro das normas 
eespecificaçõesdaAnvisa. Pacotes com 100 unidades per Rava 4 P5 	6,70 14 	26,80 

7 Saco para lixo capacidade 20 litros, na cor preta, dentro das normas 
e especificações da Anvisa. Pacotes com 100 unidades pc'r Rava 4 R$ 	5.11 14 	20,44 

VALOR TOTAL DO LOTE 14 	155.44 
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LOTE 13-AMPLA CONCORRÊNCIA 
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE AUMENTOS LTDA-EPP 

CNPI: 13.298.511/0001-83 

leia Descrição U.ld. Marca Qua 
V. V.

Veit  Total 

1 Biela em plástico material virgem resistente com alça de 10 litros na UNID Sautana 8 Ri 	9.75 
4 

cor azul ou transparente. 78,00 

7 Balde em plástico material virgem resistente de lO litros na cor anil Ri 
transparente 

UNID 28.00  10C 8 Ri 	3.50 

10 
Cesto com tampa para lixo de 12litros em plástico resistente. UNID (ii$as 8 Ri 	7.50 

6000 

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

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

COMI Savana 4 Ri 	500.00 Ri 	2.000,00 

19 Ri 
Espanador de tinI com cabo de madeira tamanho aproximado 30cm. UNID Nina 4 Ri 	1,64 

6.56 

22 lixeira em plástico resistente com pedal de 60 litros Da cor branca, Ri 
embalada em caixa de papelão. 

UNID plasúltil 4 Ri 	81,25 
325.00 

23 Lixeira em plástico resistente com pedal de 20 lirTos na cor brasa Ri 
embalada cm caixa de papelão. 

UNID g 8 Ri 	32,50 
260.00 

2$ Ri 
U Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNID Milplsstic 8 Ri 	17.50 

140.00 

30 Pá com caixa coletora cm poliestileno e cabo anatómico cm alumínio Ri 
com altura crgonom4trim contendo trava de fixação do cabo na pá 
para transporte e despejo dos detritos, sendo leve e resistente. 

UNID Betamnin 4 Ri 	39,38 
157.52 

31 Ri 
Pá para lixo. plástico de cabo longo UNID Difrancis 8 Ri 	3.06 24.48 
Rodo em plástico resistente com 50 cm com cabo em madeira 

33 plastificado, borrachas porosas duplas, com maior poder de absorção 
Ri da água acumulada, ponteira de plástico para rosqueimenro do cabo. 

que garante maior resistencia e durabilidade. Tamanho ideal para ser 
utilizado tanto cm pequenas como em grandes superfícies 

UNID Dilrancis 40 Ri 	7.01 
280.40 

34 Rodo m..usl cm plástico resistente com lâmina de eva, anatõmico, 
Ri 

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

U}llD Dihancis 10 Ri 	2.11 21,10 

36 Ri Vassoura de uylou com material sintético, pigmento e metal. UNID Diftaacis 8 Ri 	3.18 zs, 44 
38 Ri 

Vassoura gari .Furo central 31 furos UNID 8 Ri 	5.00 
Difrancis 40.00 

39 Vassoura 	ideal 	para 	piso liso contendo em 	sua composçlo 
lD Ri 4.53 

pigmento. matéria sintética e metal com cabo de plástico Difrancis 36.24 
42 Ri 

Vassoura de pelo 40cm UNID Difrancis O Ri 	6.46 na 
VALOR TOTAL DO LOTE Ri 	3.534,42 

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

CNPI: 13.298.511/0001-83 

Icem Descrição 11191d. Marca Quaut. 
V. 

Unia 
V. 

Total 

1 Bácla em plástico material virgem resistente com alça de lO litros na 
cor azul ou transparente. UNID Santana 2 

Ri 
9.75 Ri 	19.50 

7 Balde cm plástico material virgem resistente de lO litros na cor azul Ri 
transparente UNID lpe 2 3,50 7.00 

10 Ri Cesto com tampa para lixo de I2litros em plástico resistente. UNID Giplas 2 
7.50 

Ri 	15.00 

19 
Espanador de cisal com cabo de madeira tamanho aproximado 30em. UNID Nina 1 

1.64 1.64 



9 
 PREFEiTURA 

MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

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

UNID plasúltil 1 RS 	81,25 R$ 	81,25 

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

UNID Jaguar 2 RS 	32,50 R$ 	65,00 

25 
Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNID Milplastic 2 11$ 	17,50 R$ 	35,00 

30 Pá com caixa coletora em poliestiteno e cabo anatõmico em alumínio 
com altura ergonométrica, contendo trava de fixação do cabo na pá 
para transporte e despejo dos detritos, sendo leve e resistente. 

UNID Detannin 1 11$ 	39.38 R$ 	39,38 

31 
Pá para lixo, plástico de cabo longo UNID Difrancis 2 

9$ 
3.06 6.12 

32 

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

UNID Difrancis 
RI 
429 

9$ 

33 

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

IJNII) Difrancis 10 701 9$ 	70,10 

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

UNID Difrancis 2 
9$ 

211 
9$ 

422 

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

3,18 66 
3$ 

Vassoura gari - furo central 31 furos UNID . 
Difrancís 

2 
9$ 

5,00 
9$ 	10,00 

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

Difrancis 
2 

4,53 
9$ 

9.06 
42 

Vassoura de pelo 40em UNID Difrancis 2 
6,46 

R$ 	12,92 

VALOR TOTAL DO LOTE 9$ 	382,55 

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

CNPI: 13.298.511/0001-83 

Item Descrição U.ld. Marca Quita. V. 
llnit 

V. 
total 

1 Avental plástico, confeccionados em potietileno de alta densidade 
leitoso. UNID São Jorge $ R$ 	2,50 R$ 	12,50 

Coador para café em algodão branco cabo plastico e boca com no 
mínimo 10cm diâmetro. UNID Roma 20 R$ 	1.00 9$ 	20,00 

Corda para varal embalada em pacotes plásticos com 06 unidades de 
lo metros, PCT Policorte 10 9$ 	7,00 9$ 	70,00 

Esponja dupla face de 100 mm x 70 mm x 20 mm espuma de 
potiuretano e fibra t6xtil embaladas cm sacos pt*sticos, UNID Rakaninha 100 9$ 	0,36 R$ 	36,00 

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

MAÇO Paraná 10 9$ 	1.90 9$ 	19,00 

13 Li de aço com carbono pacote de 60g com E unidades, com 14 
pacotes em cada fardos. FARDO Sanybtil 15 9$ 	13,83 R$ 	207.45 

IS 

Lava - higle.Inçlo e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com forro focado em algodão, palma anliderrapanre. 
com  virola. Seu comprimento total é de 29m. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
médio. 

PAR VaIk 30 9$ 	2.99 9$ 	89,70 

16 

Luva - higienizado e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com foro focado em algodão, palma anliderrapante, 
com virola. Seu comprimento total é de 29cm. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
grade 

PAR Volk 10 R$ 	2,99 R$ 	29,90 

17 Palha 4e aço media n 01 25g composição: aço caibono, com 8 
unidade com 14 pacotes em cada fardo. FARDO Vieira 2 aS 	8.23 9$ 	16.46 

VALOR TOTAL DO LOTE 9$ 	501,01 
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Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços 

no prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MU •A DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
JULHO DE 2017. 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - SRI' 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2017.05.16.1 - 

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

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

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

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

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

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

ME vencedora do LOTE 03 com o valor de R$ 94,40 (noventa e quatro reais e quarenta 

centavos), e o LOTE 05 com o valor de R$ 2.512,70 (dois mil e quinhentos e doze reais e setenta 

centavos), e o LOTE 06 com o valor de R$ 415,86 (quatrocentos e quinze reais e oitenta e seis 

centavos). EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME vencedora do LOTE 09 com o valor R$ 

3.070,20 (três mil e setenta reais e vinte centavos), e o LOTE 10 com o valor de R$ 753,80 

(setecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), D&M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA-ME vencedora do LOTE 04 com valor de R$ 50,00 (cinquenta 

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

valor de R$ 142,30 (cento e quarenta e dois reais e trinta centavos), e o LOTE 12 com o valor de 

R$ 44,30 (quarenta e quatro reais e trinta centavos), ABASTECE DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA-EPP vencedora do LOTE 13 com o valor de R$ 2.287,30 (dois mil e 

duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), e o LOTE 14 com o valor de R$ 122,24 (cento 

e vinte dois reais e vinte e quatro centavos), e o LOTE 15 com o valor de R$ 736,17 (setecentos 

e trinta e seis reais e dezessete centavos). 

i.OTE 03— AMPLA CONCORRÊNCIA 
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

CNPI: 13.150.780/0001•06 
Item Descrição tinid. Marca Quant. 

L.' lt 
V. 

'Total 

2 

Água sanitária. em embalagem plástica com 5.000 ml, tampa lacrada, 
teor de cloro de acordo com o limite da legislação pertinente (2.0% p/p a 
25% pip), registro do ministério da saúde, químico responsável. r 
composição e informações do fabricante estampados na embalagem. 
Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo, 80% do 
prazo de validade. 

me 1 umpa K'I 
8 

500 
R$ 	40,00 

6 

Desinfetante perfumado com ação germicida e cloro ativo, fragráncias: 
floral, eucalipto. hcrbal, lavanda ou pinho, embalagem com 5 litros, com 
registro do ministério da saúde, químico respoasável, composição e 
informações do fabricante estampada na embalagem. Quando da entrega 
o produto deverá apresentar, ao mínimo. 80% do prazo de validade. 

Galão Silvestre 
a 

6,80 
R$ 	5440 

VALOR TOTAL DO LOTE 
R$ 	94,40 
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LOTE 04—COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
D&M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPI: 11.060.208/0001-12 

Item Descrição Uaid. Marca Qual. 
V. 

Ualt 
V. 

Total 

2 

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

Galho lodeba 
2 

rs 
10.00 

R$ 	20.00 

6 

Desinfetante 	perf.mado 	com 	ação 	germicida 	e 	cloro 	ativo, 
fragrâncias: floral, eucalipto, herbal, lavanda ou pinho, embalagem 
com 	5 	litros, 	com 	registro 	do 	minist&io 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 validad& 

Galho 
2 

is.00 
R$ 	30.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
R$ 	50.00 

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

CNPJ: 13.150.780/0001-06 

11cm Descrição U.ld. Marca Qua.t, Usle Total 
'Ácido muriítieo para aplicação em limpeza bruta em geral, embalado 
em frasco plástico de 1 litro e acondicionado cm caixas de papelão com 
12 unidades. 

CX Dragão 1 
ps 

18,00 18,00 

2 Agia unItária multiplo uso de 1000m1 embalado em frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados cm caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa 17 
R$ 

15,00 255.00 

Álcool branco 1 lItro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Forlalcool 5 
R$ 

49.00 
R$ 

240.00 

Álcool Em Gel 500g Embalagem Secundária Caixa Com 12 Unidades CX Fbrtalcool 17 
R$ 

42.00 
P5 

714,00 

Cera liquida 	Incolor de 	1000mI embalada em frasco plástico e 
acondicionada em caixa de papelão contendo em sua composição: 
parafina, 	 ceia 	 de 
carnaúba,emulsiftcante,alcalinizante,coadjuvante,forinol.perkmc,água e 
corante. 

UNID Brilhos 13 
11$ 

2,00 26.00 

10 
Desinfetante 	liquido de 	1 	litro embalado em 	frasco plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição água, 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trietanolamina, 	ácool 	etílico. 
perfume, edta e corante. (lavanda,jasrnin, eucalipto e pinho) cx ei 12. 

CX Silvestre 26 
R$ 

15.00 390,00 

11 Desodorizador de ar spray 400g acrosol, acondicionado em caixas de 
papelão, contendo em soa composição: parfum. alcohol, aqua. sodium. 
nitrite e isobutante / propane. 

UNID Ultrafresk 43 R$ 
625 

R$ 
268.75 

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

CX Limpes 2 24.00 48,00 

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

UNO Ultra 9 
6.90 

R$ 
62.10 

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

UNO Kilimpa 9 
R$ 

130 
P5 

11.70 

18 
Limpador dcsengordunnte para cozinha de MOmi embalado em 
frasco plástico, contendo em sua composição: latuil éter sulfato de 
sódio, ácido cítrico, álcool graxo eloxilado, éter glicólico, água e 
perfume 

UNID Pratica 5 
2.20 11,00 

19 
Limpador multi . uso de SOtml embalado em frasco plástico com a 
composição contendo linear alquil benzeno sulfonalo de sódio, censo 
ativo não iônico, alalinizante, sequestraste. soluhili,çante, é ter gticólico. 
álcool, perfume e água 

UNID Kilimpa 13 
P5 

1,40 
P5 

18,20 

20 Lastra móvel perfumado 200m1, embalado em frasco plásttco, 
contendo parafina emulsificantes, solvente, umectante, preservante, 
fragincia e água. 

UNID Aldax 43 
2,14 - 

as 
92,02 
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21 
Pasta para limpeza em alumiulo 	sem perfume, embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricante, recipiente de 500 ml cx 
c112. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no mínimo. 80% 
do prazo de validade. 

CX Cristal 1 
R$ 

31.20 
9$ 

3120 

22 

Pedra sanitária com suporte de susicnção (desodorizador sanitário) na 
fragincia lavanda com 40g embalada em caixa de papelão, contendo na 
composição: dodecil. benzeno sulfonalo de sódio, sílica, sulfato de 
sódio, 	carbonato 	de 	sódio, 	corantes 	e 	f 	Não 	contém 
paradiclorobenzcno. Produto inspecionado pelo lnmclro. com  validade 
de 3 anos. 

UNID 8
ragincia. 

Sanha, 
9$ 

0.60 
RI 

4.80 

23 Polidor de alumínio líquido 500m1 embalado em frasco plástico e 
acondicionado cm caixa de papelão com 24 unidades contendo na sua 
composição emulgador. essência conservante. 

CX Obrilbo 1 
RI 

18.00 
9$ 

18,00 

24 
Sabão 	em 	pé 	caixa 	SOOg. embalada 	cm 	caixa 	de 	papelão e 
acondicionada cru caixa de papelão com 24 unidades, contendo em sua 
composição: tensoativo  aniónico. lamponantes, coadjuvantes, sinergiMa, 
corantes, enzimas, branqueador óptica essência, água, alvejante e carga. 

CX Envido 2 
9$ 

67,50 
RI 

135,00 

25 

Sabão em barra multi ativo azul pacote com 5 unidades de 211)g caixa 
com 50 barras embaladas em sacos plásticos e acondicionados cm caixas 
de papelão comendo na sua composição ácido graxos de coco,babaçu. 
sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja. cloreto 
de sódio, glicerina, alquil benzeno sulfonato de sódio, linear, perfume. 
cdta ehdp, corante e água produto inspecionado pelo lnmetro. 

CX Uno 1 
RI 

41,00 
RI 

41,00 

26 Sabão 	glicerinado 	multiativo 	perfumado 	em 	batia 	testado 
dcmiatologicamcnte, em embalagem com 05 unidades com cada bana 
pesando 200g. Produto inspecionado pelo lnmetro 

PCT tino 5 
RI 

5,00 
RI 

25,00 

27 
Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 unidades de 1 litro. CX Uno 2 

RI 
44,00 

RI 
88.00 

28 Sabonete liquido na 	fragrância erva doce para 	mãos com ação 
baciericida de .500m1 embalado em (rasco plástico, produto inspecionado 
pelo lnmctro. 

LITRO Reaquil 1 
RI 

1,43 
RI 

1,43 

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 doe Vera, 
dióxido 	de 	titãnio, 	ácido 	etilenobidroxiditosfónico, 	ácido 
etilenodiarnino(encdtico. hidroxilolueno butilado 

Unid Protex 9 
R$ 

1.50 
RI 

13.50 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 	2,512,70 

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

CNPI: 13.150.780/0001-06 

Item Descrição Uaid, Starca Quant. 
V.

(Jait 
V. 

Total 

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

CX Dragão 1 
RI 

18.00 18,00 

2 Água unitária multiplo uso de l000ml embalado em frasco de 
plástico, caixa contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de 
papelão com hipocloreto de sódio 

CX Kilimpa RI 
15.00 

RI 
45,00 

3 
Álcool branco 1 litro embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Fortalcool 1 

RI 
48.00 

RI 
48,00 

4 
Álcool em gel 500g embalagem secundária caixa com 12 unidades CX Fonalcool 

RI 
42.00 

RI 
126.00 

Cera liquida 	Incolor de 	1000ai1 embalada em frasco plástico e 
acondicionada em caixa de papelão contendo em sua composição: 
parafina, 	 cera 	 de 
carnaúba.emúlsittcante,alolininnte,coadjuvante,formol,perfumc,água e 
corante. 

UNID Brilhos 2 
RI 

2.00 
RI 

4,00 

10 
lksialetaute 	liquido 	de 	1 	litro embalado 	cm 	(rasco 	plástico e 
acondicionado em caixa de papelão contendo em sua composição água, 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trietanolamina, 	ácool 	etílico, 
perfume, edta e corante. (lavanda,jasmin, eucalipto epinho) cx c1 12. 

CX Silvestre 4 
15.00 

RI 
60,00 

11 Desodorindor de ar spray 400% aerosol, acondicionado em caixas de 
papelão, contendo cm sua composição: parfum, alcoliol, aqua. sodium, 
nitrite e isobutante / propane. 

UNID Ultrafresk 7 
RI 

625 
RI 

43.75 

16 Inseticida spray JOOml usado para exterminar insetos (barata, formigas, 
moscas, pernilongos, mosquitos da dengue) destruindo ovos e larvas, UND Ultra 1 

6,90 
RI 

6.90 
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embalado cm frasco de 300mI. 

17 Limpa vidros SOOml indicado para a limpeza de embaçamento e marcas R$  
de dados, com Iransparencia total aos vidros, sem amoníaco, embalado 
em frasco de 500m1. 

UNI) Kilimpa 1 
1.30 1,30 

Limpador mulil - uso de SOOmI embalado em frasco plástico com a 
19 composição contendo linear alquil benzerão salfonalo de sódio. teTISO R$ 

ativo ole iónico, alcalinizanie, sequesiranle, solubilizante, éter glicólico. 
álcool, perfume e água 

UNtO Kilim a 2 
1.40 2.80 

20 Lustra 	móvel 	perfumado 200ml, embalado cm 	frasco plástico, 
R$ RS 

contendo parafina 	emulsiíranics. 	solvente. 	umectante. 	preservanle, 
fradncia e água. 

UNID Aldas " 
2,14 1498 

Pedra unitária com suporte de suslençio (desodorindor sanitário) lia 
fragância lavanda com 40g embalada em caixa de papelão, contendo na 

22 composição: dodecil, benzeno solfonalo de sódio, sílica, sulfato itt 
Sanilar 

RI 
sódio, 	carbonato 	de 	sódio, 	corantes 	e 	fragância. 	Não 	contém 
paradiclorobenzcno Produto inspecionado peio Morteiro, com validade 
de 3 anos. 

UNI!) 2 
0.60 1,20 

Sabão em barra mulli ativo azul pacote com 5 unidades de 200g 
caixa com 50 barras embaladas em sacos plásticos e acondicionados em 

25 caixas de papelão contendo na sua composição 	ácido graxos de RI 
cocojbabaçu, sabão de ácidos puos de sebo, sabão de ácidos glaxos de 
soja, cloreto de sódio, glicerina, alquil benzeno sulfonato de 	sódio, 
linear, perfume, edta ebdp. corante e água produto inspecionado pelo 
lnmetro. 

CX tino 1 
4100 41,00 

28 Sabonete líquido na fngrlitcia erva doce pan mãos com ação 
RI RI 

bactericida de 500m1 embalado em frasco plástico, produto inspecionado 
pelo lnmeiro. 

LITRO Reaquil 1 
143 , ' 143 - 

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

29 carbonato de cálcio, perfume, clorcto de sódio, óleo de semente de RI RI 
girassol. catbonaro de sódio, glicerina, extrato de Soe veta, dióxido de 
titânio, ácido ctitenohidroxidif'osfónico, ácido etilenodiaminotctacéiico, 
hidroxitolueno burilado 

Unid Notes 1 
1,50 1,50 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 	415,86 

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

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
11cm Descrição t!nid, Mares QeasI. 

V. V.
lalt 	 Total 

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

PC-1` Maiatá 
• RI 

80 RI 	2.50 
200.00 

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

'PCI' Maralá 40 
- 

RI2.60 104.00 

3 Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade 50m1, reforçado, 
de primeira qualidade, embalado cm saco plástico com 100 unidades, 

per 
Maralá 

80 RI 	1,30 
RI 

104,00 

Pano de chio de saco alvejado especial 40 x 70cm, UNI!) Polo 16 RI 	2,00 
RI 

32.00 

8 Pano de prato 100% algodão 75 x 48 cm de 73gr pacote plásticoPCI' 
contendo 30 unidadcs. 8 RI 	45,

Polo 00
360,00 

RI 

10 
Pano flanela JSxSS cm na cor amarela embalado em saco plastico. UNI) Piatie 16 RI 	2,00 

32,00 

11 

Pano mulli'uso com cores diferenciadas, evitando a contaminação 
por limpeza cruzada que sejam considerados descartáveis, podem ser 
lavados 	normalmente 	com 	detergentes 	com 	ação 	anlibacléria 
garantindo a rcutilizaçáo. Limpeza leve com maior descastabilidadc, 
absorção e já senha cortado nas seguintes dimensões: panos de 33 cm 
x 60 em embalados em caixa de papelão com 100 unidades. 

cx Iic 1 RI 	55,00 
RI 

55,00 

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

PARD(4 tivy 80 RI 	27,00 
RI 

2.160,00 

18 Papel toalha para cozinha com alta absorç*o, pacote com 2 rolos de 
60 folhas 22 x 20. 

___l  r leve 8 RI 	2,90 
RI 

23,20 

VALOR TOTAL DO LOTE 
t  

RI 
 

3.070,20 
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LOTE lO - COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 00.962.135/0001-38 
11cm 

Descflçio Uaid. Marca Qual. 
tlnit Total 

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

PCI' Maralá 20 Ri 	2,50 
Ri 

so.00 

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

PCI' Maratá 10 Ri 	2.60 
Ri 

26.00 

3 Copo descarlivel para café, cor leitosa, capacidade SOm), reforçado. 
de primeira qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades, 

PCi' 
Maralá 

20 Ri 	1,30 
Ri 

26,00 

Pano de chio de saco alvejado especial 40 x 70em. UNID Polo 4 Ri 	2,00 
Ri 
8.00 

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

PCT 
Polo 

2 Ri 	45.00 
90,00 

10 
Pano flanela 38S8 cm na cor amarela embalado em saco plástico. UNID Pratic 4 Ri 	2,00 

Ri 
8.00 

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

FARDO tivy 20 Ri 	27,00 
Ri 

540.00 

18 Papel toalha para cozinha com alta absorção, pacote com 2 rolos de 
60 folhas 22 x 30. 5,80 

per Leve 2 Ri 	2,90 
Ri 

VALOR TOTAl. DO LOTE Ri 	753.80 

LOTE li - AMPLA CONCORRÊNCIA 
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME 

CNPI: 63.556.427/0001-90 

Item Descrição U& Marca n  Q.t. 
V. 

LIuib 
V. 

Total 

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

PCI' ('oplal 1 Ri 	34,50 
Ri 

34.50 

17 Saco pl*tico preto. reforçado, para lixo, com capacidade de 60 litros 
acomodado cm embalagem com 100 unidades. 

Per Rava 11 
9,00 

Ri 	107,90 

VALOR TOTAL DO LOTE 
Ri 

' 	142,30 

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

CNPI: 63.556.427/0001-90 
11cm Descrição l$d. Qual. 

V. 
LImit 

V. 
Total 

15 Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade de 100 
litros, acomodado cm embalagem com 100 unidades PCi' ('oplal 1 R$ 	34,50 Ri 	34.50 

17 Saco plástico prelo, reforçado, para lixo, com capacidade de 60 litros 
acomodado em embalagem com 100 unidades, FCT Raya 1 Ri 	9,80 Ri 	9.80 

VALOR TOTAL DO LOTE 
Ri

,3O 

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

CNPI: 13.298.511/0001-83 

Item Descrição Ualt Marca Q.a.t. 
- V. 

u.lt 
V. 

Total 

1 Biela em plástico material virgem resistente com alça de 1011110$ nai 
cor azul ou transparente. 13)410 Santana 2 Ri 	9,75 

Ri 
19,50 
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6 Balde em plástico material virgem resistente de 08 litros na cor azul 
tranaparente 

UNID lpc 4 R$ 	3.50 
14,00 

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

UNID 4 R$ 	3,50 
14,00 

Carro de manutenção e limpeza funcional em plástico e ou 
microfibras com prensa, bandeja para utensílios de limpeza, balde de 5 
litros, com saco em lona, com suporte para vassoura, rodo, mop pó e 
mop umido com para choque de borracha c rodas silenciosas com 
armário de trancas com duas portas. 

UNID Betannim 2 R$ 	903,98 RI 	1207,96 

13 
Cesto telado p1 lixo com OS litros em plástico resistente UNID Polifosi 8 RI 	2,88 2304 

14 
Ciscador rabo de cavalo de plástico com cabo plastificado. UNID Águias 3 RI 	7,50 

2250 

19 
Espanador de tini com cabo de madeira tamanho aproximado 30em. UNID Mira R$  RI 	1.64 

8.20 

25 
Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNID Milplastic 5 RI 	17,50 

87,50 

30 PÁ com caixa coletora em polieslileno e cabo anatómico cm alumínio 
com altura crgonométrica. contendo trava de fixaçâo do cabo na pá 
para transporte e despejo dos detritos, sendo leve e resistente. 

UNID 
1 

Bctannin 2 RI 	39,38 
RI 

78,76 

31 
Pá para lixo, plástico de cabo longo UNID Difranda 5 RI 	3,06 15,30 

32 

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

UNID Difraisas 2 RI 	4,29 
RI 

848 

33 

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

UNIU t)iírancis 2 RI 	7.01 
RI 

14,02 

36 
Vassoura de nylon com material sintético. pigmento e metal. UNIU l)ifrancis 5 RI 	3.18 

RI 
15.90 

37 
Vassoura de pintava com capa plástica, cabo plastificado com rosca UNID S RI 	4.38 

21.90 

38 . 
Vassoura gari 	furo central 31 furos UNIU 

Djrancis 
10 RI 	5,00 

RI 
50,00 

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

UNIU 
Difrancis 

8 9$ 	4.53 
RI 

36.24 
42 

Vassoura de pelo 40cm UNIU Difrancis 5 RI 	6,46 
32.30 

43 
Vassoura de palha de carnauba UNID artesanal 5 R$ 	0.88 440 

44 
Vassoura para bidê cabo plástico com suporte azul 30em. UNID Difrancis 5 RI 	2,64 o 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 	2,287,30 

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

CNPI: 13.298.511/0001-83 

Itt. Descriçio Uaid. Marca Q.aat. 
V. 
I'I 

V. 
Total 

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

3,50 
RI 	3.50 

7 Balde cm plástico material virgem resistente de lO litros na cor azul 
transparente UNID Ipe 1 

3.50 
RI 	3.50 

13 
Cesto lelado p/ lixo com OS litros em plástico resistente UNIU PoliFomi 2 

RI 
2.88 

RI 	5,76 

19 
Espanador de cisal com cabo de madeira tarnaaho aprnximado 30cm. UNIU Nirra 1 

9$ 
1.64 

RI 	1,64 

25 
Lixeira em plástico resistente com pedal de 12 litros na cor branca UNIU Milplasiic 1 RI 	17,50 1111 	17.50 
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30 Pá com caixa coletora em poliestileno e cabo anatómico cm alumínio 
com altura ergonorn&rica, contendo trava de fixação do cabo na pá 
para transporte e despejo dos dclriios, sendo teve e resistente. 

UNID Betannin 1 Rã 	39.38 Rã 	39,38 

31 
Pá para lixo, plástico de cabo longo (JP4ID Difmncis 1 3,06 

Rã 	3.06 

32 

Iludo em plástico resisteate com 30 cm com cabo em madeira 

UNID Difrancis 1 
Rã 

429 
Itt 	4,29 

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

33 

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

UNID Difrancis 1 
Rã 

701 
Rã 	7,01 

36 

37 

 

. 
Vassoura de .yloa com =teria] sintético, pigmento c metal. UNID Difrancis 1 

Rã 
3,18 

Rã 	3.18 

:: 

Vassoura de paçava com capa plástica, cabo plastificado com rosca UNID 
Difrancis 4.38 4,38 

Rã 	4.38 

Vassoura gari ' furo central 31 furos UNID , 	. 
Durmas 

2 
5.00 

Rã 	10.00 

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

UNID 
Difrancis 

2 
Rã 

4.53 
R1I 	9,06 

42 . 
Vassoura de pelo 40em UNID Dufrancis 1 

Rã 
6 ,46 

43 
Vassoura de palha de carnauba UNID artesanal 1 

0.88 
Rã 	0.88 

44 
Vincara para bidê cabo plástico com suporto azul 30em. h UNID Difrancis 1 

RS 
2.64 

Rã 	244 

VALOR TOTAL DO LOTE 12224 

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

CNPI: 13.298.511/0001-83 

[1cm Descriçio IJaid. Marca Quita. 
V. 

Uult 

V. 

Total 

1 Avental plâslico. confeccionados em polietileno de alta densidade 
leitoso. 10,00 

UNID São Jorge 4 Rã 	2.50 

3 Coador para café em algodão branco cabo plastico e boca com no 
mínimo ]Item diâmetro. 10,00 

UNID Roma 10 Rã 	1.00 

Escova unitária com depósito UNID Aguiar 5 Rã 	4.75 
Rã 

23.75 

$ 
Escovão para lavagem de caixa d'agia em plastico. UNID Difrancis 4 Rã 	1,70 

6.80 
9 Esponja dupla face delo0mmx7O min, x2omm espuma de 

poburetano e fibra têxtil embaladas em sacos plásticos. 
UNID Bakaaiat,a 100 Rã 	0.36 

36.00 

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

MAÇO ParaM 5 Rã 	1.90 
Rã 

9.50 

13 Li de aço com carbono pacote de 60$ com 8 unidades, com 14 
pacotes cm cada fardos. FARDO Saaybril 6 Rã 	13.83 

Rã 
82.98 

15 

Luva - higienizaçlo e uso geral embaladas em sacos plásticos de 
látex amarelo com forro focado em algod*o, palma antiderrapante. 
com  virolt Seu comprimento total é de 29em. Possui uma boa 
flexibilidade e resistência à abrasão e rasgos forrados no tamanho 
médio. 

PAR Volt 50 Rã 	2.99 
VIS 

149,50 

20 
Vela (ReAl) Universal Para Filtro De Bebedouro L2000 Contendo 
Um Cartucho Com 4 filtrações 1' pobester, Z' carvão ativado, 3 
dolomita e 4' celulose. Deverá retirar sujeiras, gosto, cheiro, algas, 
cloro, incrustações e fernigcm. 

UNID Upa 6 Rã 	67.94 
Rã 
764 

VALOR TOTAL DO LOTE 
Rã 

73617 
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Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

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

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

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