
Número do Edital: Pregão Eletrônico N'2018 09.27 1 	SRP 

órgão Comprador: Prefeitura Municipal de Horizonte 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de 
Material de Consumo. Limpeza e Descartaveis, destinados às diversas Secretarias do Municipio de Horizonte/Co (com 
ampla participação e cotas exclusivas a ME o EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referencia, Anexo i do 
Edital. 

LOTE 05- (AMPLA PARTICIPAÇÂO)  

ITEM ESPECIFICAÇÕES t\ll) Qt ..%\T %t.%R(A UNITÁRIO TOTAL 

ACIDULANTE DE 20 KG 	para uso em processos de i'd W.i T(CNO 	501.111 148.29 11861.  

LAVAGENS INDUSTRIAIS, produtos de i 	linha deve possuir /TQUIM1CA 

flocfl Capazes de excluir das roupas os componentes  
lotados e acaliros dosagem maxime de t40 10 a 1.5 g kg 

roupas seca Composição; pirossufto de sodc, sal inorgico, 
esséncia apresentar notificação ou registro na ANVISA, fictta 
teo'ica do produlo e fita da inlormacões de segurança do 

_ 
2 ADITIVO ALCALINO LI0000 PARA LAVAGEM DE ROUPAS RaW, 20 T(CNO AL / TQÇJiM1CA 139P3 2.780.30 

Composição hidrato de sodio.alcalizante. segue*ante em 
veiculo aquoso. Aplicação ' uso profissional: na operação de 
pre - lavagem 5/ ou Iavegemderoupas de algodão e polieste 
brarzas e de coies li ~.com suØdade levesou pesadas 
sangue 	fezes. medcamentos, cleos e gorduras etc), vi 
maquinas lavadoras, dosagem: dei .0 a 8.0m11 kg embalagem 
bombom 	plastica 	lacrada 	contendo 	20 	litro 	apresentar 
notificação ou registo na ANVISA, ficha tecaica do produtos 
fa de inlormações de sflaça de produtos qtimicc 
(FISPO)  

ALVEJANTE CLORADO EM PÓ DE 20 KG 	Produtos de r 11.1k $60 T(C$O 280,99 157.354,40 

linha com 	18% de cloro ativo, 	ideal 	pata 	utilização de CWR/IQuiMiCA 

processos de lavagem em maquinas industrial, com poder de 
desinfecção e &ejanent. Dosagem rnaxsna de uso 1 a 4 aW 
kg roupas seca. Compesçào ando uicioroiscoanunco 18% 
apresentai nobkaçao ou registro na ANVISA, ficha tecnc 
doproduto e Ficha de inioimaçõesde segurança de produtos 
quimixs(F IS P0).  
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM 1~ 32 rrcso 	DEr 	PtUSj 283,83 0041.111; 

DE ROUPAS 	Cpmposiçao tensoatvcs an.onicos E não fl4J4ICA 

anlõnico, agentes sequestriales, complexanatas, alcalinizantes, 
suspensivos 	e 	branqueadores 	opticos. 	Aplicação 	- 	uso 
protissional 	na operação de desagregação, pre- lavagem. 
lavagem e .àmectação de roupas brancas de core iates. wi 
sujidade posada ou leves em maquinas lavadora dosagem. OX 
a 8,Omlikg embalagem: balde piastico lacrado com 20 litro 
apresentar notificção ou registro na ANVISA, ficha tecnica do 
çroriulo e Fcta de informações de segurança de produtos 

cz_çFISPQ)  
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Ficha Técnica Descritiva do Objeto 
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LOTE 06 - (EXCLUSIVO MEE EPP - COTA 20%)  

ITEM ESPECIFICAÇÕES t NIl) QI'ANT MARCA tiNiEÁWO TOTAL 

ICIDULANTE DE 20 1(6 	para uso em 	xossa de PO M TWO 	50u1111 143.29 2.965,80 

LAVAGENS INDUSTRIAIS. produtos de 1 	tia deve pos&a 'TOIMIKA 

componente capazes de excluir das roupas os componentes 
clorados e alcalinos dosagem maxima de uso 1,0 a 1.5 g/ kg 
roupas seca. Composição. pirossufito de sódio, sal morgánico, 
ess4u»a apresentar notificação ou registro na ANVISA, ficha  
Iecnca ao produto e 'loba de infor,nacbes de segurança de 
prod...fl quCICOS l FISPO)  

ADITIVO ALCALINO LIQUIDO PARA LAVAGEM DE ROUPAS IL'.t' 5 T(CNOAL/TQVMICA 139.04 695.20 

Composição: hidrato de sodio.alcalizante, sequestrante em 
veiculo aquoso. Aplicação - uso profissional na operação de 
pre - lavagem e' ou lavagemdecoupas do algodão e polieste 
brancas e de cores firmes.cc.m sujidade levesciu pesais , . 

sang ue 	feàs. 	rneøca,iens, oleos e gcratns.et: 
maçuinas lavadoras dosagem; dei .0 a 8 	kg enta 

bombona 	plaslica 	lacrada 	contendo 	20 	hto 	xres: 
notificação ou regslro na ANVISA, ficha Iecnca co p'O 

ficha de informaçôes do segurança de produtos qLnlI 

(F IS P0).  

ALVEJANTE CLORADO EM PÓ DE 20 KG 	p . ..,: 230199 39.331,60 
Iir*la 	cern 	18% 	de 	cíciria 	at, 	ideal 	para  

pressos de lavagem em maquinas sndtAb'is, cor pccer ø 
desinfecção e alvelamento Dosagem matima de uso 1 a 4 ag. 
kg roupas seca Composição: acido tncloro.socianurico 18% 
apiesentar notificação ou registro na ANVISA, ficha toxina 
dopróduo e ficha de informaçõesde segurança de produtos 

*rosFtSPO)  

rIÁ~ 

Pq 

L4a1±. 
•:. 

ROUPA Composição Pirossulffo de sode, corante veicu 
oso. xodiit utõialc cr'o neutrallala aos resCuos 

jantes qun*os e agentes alcalinos, presentes nas for; 
ando o amaçelarnento do recido preservando o bolbo e 

idade das cores. Diminui o numero de enxagues finais 
tovo manchas sensíveis a redução. Aplicação - 
fissional na operação de acidulação em lavagem de roup; 
ricas e de cores frnes com si.q.dades pesadas ou leves e 

uinas lavadoras. Dagem na acidutação de 0.5 a 3m1 

balagerr. Balde plastico lactação com tampas de press 
'lendo 20 litros. Apresentar No tificação ou Rogstro 1 

usa, ficha tecnica do produto e ficha de inforirações 
urança de produtos químicos (FISPO) 

PPY 54 	lUZ) 1 	444920 

QUINAS Composição Cloreto de disque dirretl amo'ic 
idpnantes, espessarias. conservantes essencias, corant€ 
veiculo aquoso. Aplicação - liso profissional na operaçãc 

amaciamento de todos os tipos de tecidos nas lavanderia 
palaçes. O produto lem a função de amaciar e perfuma' o c.  
dos. proèxigar a vicia util dos tecidos. 'acilIaç 
itrifugação e a calaridragem dirnajir o numero de enxag 
lis Dosem no amaoamet: de 2.0 a 8 CnWag 
'abalagern Balde Plastuco lacrado contendo 20 hfros 
resenlar nobficação ou registro na anvisa, ficha lecnica dc 
dulo e ficha de informações de segura nça de pro&toi 

'silo. 1.1.1 do lotei 	117060.1* 

caio. OI*U e ,eW mdi .~Maiii • novista e o. catos 
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E ROUPAS. Crçosdo lsisoavos Saia E nã 
iônco agentes sequesVt*s. canSaS SCSázat 
spersvos e brangueadaes opdcos. Apícaçk us 
bssional na operação de desagregação. pie- lavagen 

,agem e umectação de roupas brancas de core firmes, co: 
idade pesada ou leves em maquinas lavadora dosagem 0, 
&Omlig embalagem: balde pias&o lacrado com 20 litro 
(esenta notcção ou registro na MMSA. ficha ~ d 

uto e ficha de informações de segurança de proiM 

ROUPA: Composição Plrossutfito de sodio. corante veictjk 
oso. produto utilizado como neualizador dos rosiduos ik 
,anIes guimicos e agentes aic*cs, presentes nas fibra 
&4o o antertiría~o do recCo preservando o brilho e 
Mudade das cores Diminui o nurreo de enxagues finas 
ovo manchas sensivois a redução. Aplicação - Us 
fissional na operação de acidulação em lavagem de roupai 
ricas e de cores firmes com sujidades pesadas ou leves ert 
uinas lavadoras Dosagem na ecidlação de 0.5 a 3m1&g 

balagem Balde ptasbco 1W ação com tampas de pressà 
tendo 20 lios Apresenta Notificação ou Registro n 
'isa, ficha tecnica do produto e ficha de informações d 
ulança de produtos quimicos (FISPO) 

QUINAS: Composição Cloreto de diakpid dimeti amoro 
*nantes, esç'essan(es. corervates essenia$, cant 
ve.aib 3uceO. Aplicação . Uso profissional na opeaçàc 

anaciamento de lodos os tipos de tecidos nas lavandeha 
pilalares. O produto tema função de amaciar e perfumar a 
idos prolongar a vida ulil dos tecidos: facilitar 

trifugação e a calandragem diminuir o numero de enxaguei 
ws Dosagem no wnaoane* de 2.0 a 8.Omt&g 
abalajen: Balde Piastico lwaio contendo 20 trios 
resenta noficaçâo ou regiDo ria &tvGa, ficha tecnica dc 
duro e ficha de informações de segurança de produta 

"iiiui 'i',,iai do t.ÔteI 	46.500,00 

qun*ta e se45 iS, oitoc.ato, mis 

233.4060198 

:AlflR GLOBAL DA PROPOSTA: RS 233.860,98 (Duzentos c trinta r cré' ii:il, oitocenrii, '- tsciila reais e noventa e oito 
centavos) 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

PRAZO DE ENTREGA DOS BENS: Conforme os termos do edital 
PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão Inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciárlos, fiscais o comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais desposas que 
possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro. 

O licitante declara que, nos preços ofertados estão incluldas todas as desposas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciãrlos, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta 
esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstaseste edital. (artigo 21, $ 20. do 
Decreto n° 5450/2005). 

a' 
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Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer nferenS4ó 
transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado. 

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos. 

Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento previsto 

no art. 30 § 4 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações. 

Fortaleza, 19 de Novembro de 2018 

DADOS BANCÁRIOS: 

DADOS BANCÁRIOS BRASIL, Ag&icia 365S2 C/c 116 , 541  -0. 

DADOS 00 REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

Leonardo Moreira Ramos de Vasconcelos, RG: 93002437058 SSP10E CPF: 315476.133.00 . Fone: 9 99815408 
Brasileiro, natural de Fcrlaieza. Casado, EmpreeMo. Residente na Rua Reallca do Libano. 1390, Apto 1602. Meireles. Fortaleza- CE 
SÕ-Gerente da empresa MSB Com. Rep. Lida Epp 

£ 
%Ian do Socorio Bnaya de Vascoac I 

RG $911002027662 SSPCE . CPF 44O900UMS 

Sacb-Gerente 

a: 
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