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Poder Executivo 
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Setor de Compras 

MAPA DE APURAÇÃO 

EMPRESAS PARTICIPANTES  

2 3 

- OCDA 
SILVA EDSON  

COMÉCIO DA 
ALIMENTI SILVA 

SEMA QT. 	 CIO JUNIOR 
ITE ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS UND SEMSA SEMED SEMAS 

D TOTAL 	 EIRELI- EIRELI. 
M 

EPP. CNPJ CNPJ n° 
n° 36.530.78 

35.205.370/ 3/0001-62 
0001-40 

VALOR VALOR 
MEDIA 

UNIT. UNIT.  

1 
Absorvente higiênico, sem abas, tipo normal, pacote C/ 

Pacote 10 10 R$ 25,60 R$ 256,00 
08 unid  

9 Aparelho de barbear 02 lâminas Und 70 70  R$ 2,00 R$ 140,00 

Avental de Napa: 140 x 70 cm, descrição: Avental de 
segurança confeccionado em napa na cor branca, 

Ufld. 30 30 R$ 800 RS 240.00 
indicação: Proteção de tronco do usuário contra 

umidade proveniente de operações com uso de água. 

Balde de plástico - 10 litros (1), especificação técnica: -. 
11 balde - capacidade para 10 (dez) litros; confeccionado Jnidad 50 20 20 ]o 100 	 RS 12.90 R$ 13,16 R$ 11 ,35 R$ 800,00 

em plástico: alça em metal. 



Balde de plástico - 20 litros (1), especificação técnica: 
12 balde - capacidade para 20 (vinte) litros; Jnidad 30 30 	 R$ 19,90 R$ 20,30 R$ 18,40 R$ 450,00 

confeccionado em plástico; alça em metal. 

Cesto de plástico, material plástico, polipropileno 60 
13 

litros, tipo com tampa, diâmetro 48 cm, altura 52 cm. 
Jnidad 25 25 	 R$ 129,90 R$ 132.50 R$ 97,47 RS 750,00 

14 Cesto telado bIt Jnidad 25 30 40 30 125 	 R$ 11,70 R$ 11,93 R$ 9,04 R$ 437,50 

15 Cesto telado lSlt Jnidad 50  20 70 	 R$ 18,70 R$ 19,07 R$ 14,26 R$350,00 

16 Colher descartável, material plástico, cor branca PCT 250 250 	 R$ 5,80 R$ 5,92 R$ 5,21 R$ 975,00 

Copo descartável 200 mililitros (ml) - pacote com 100 
unidades - especificação técnica: copo descartável - 

em poliestireno atóxico; com capacidade de 200 
mililitros; massa mínima de 2,20 gramas; resistência 

mínima de 0,85n; sem tampa. Complemento: os copos 
devem estar embalados em mangas invioláveis. Na 

17 
embalagem devem estar identificados a capacidade 

Pacote 500 500 500 200 1 700 	 R$ 6,96 RS 7. lO R$ 6,09 R$ 7.140,00 
total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os 
copos devem ser gravados em relevo com a marca ou 

identificação do fabricante, capacidade do copo e 
símbolo de identificação do material para reciclagem, 
conforme nbr 13230. Quanto ao aspecto visual e de 

segurança, devem ser observadas as determinações da 
nbr 14865/2002. 



Copo descartável 50 mililitros - pacote com 100 
unidades: especificação técnica: copo descartável - em 

plástico; com capacidade de 50 mililitros; massa 
mínima de 0,75 gramas; resistência mínima de 1,63n; 

sem tampa, complemento: os copos devem estar 
embalados em mangas invioláveis. Na embalagem 

18 
devem estar identificados a capacidade total, a 

Pacote 1 150 50() 200 1000 	 R$ 5,80 R$ 5,92 R$ 4,74 R$ 2.500,00 
quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos 

devem ser gravados em relevo com a marca ou 
identificação do fabricante, capacidade do copo e 

símbolo de identificação do material para reciclagem, 
conforme nbr 13230. Quanto ao aspecto visual e de 

segurança, devem ser observadas as determinações da 
nbr 14865/2002. 

Desinfetante, para aplicação geral, líquido, a base de  
19 eucalipto, acondicionado em recipiente com 1 Caixa 200 100 150 100 550 	 R$ 73,90 R$ 75,38 R$ 70,56 R$ 34.320,00 

litro.caixa_c/_12_unids.  

Detergente, composição agente alcalino solvente e 
detergente sintético, componente ativo linear 

20 
alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção 

Und 250 100 350 	 R$ 3,40 R$ 3.47 R$ 3,06 R$ 805,00 
gordura e sujeira em geral. aroma neutro, contém 
tensoativo, biodegradável, embalagem plástica 

resistente com no mínimo 200 ml 

21 Desodorizador de ambiente 400m1 Jnidad 50 50 50 40 190 	 R$ 15,70 R$ 16,01 R$ 14,40 R$ 2.183, 10 

Desodorizante sanitário tipo pedra com gancho em 
Caixa 100 50 30 30 21  10 	 R$2,30 R$2,35 R$2,28 R$462,00 

diversas fragrâncias com 35 gramas. 

23 
Escova plástica para lavar roupa com cerdas de nylon 

Caixa 2 5 5 12 	 R$ 67,88 R$ 69,24 R$ 59,71 R$ 504,00 
tamanho _médio _c/_12_unids. _____ 

 



Escovão, material cerdas piaçava, cabo em madeira, 
24 comprimento cerdas mínimo 30cm, características Jnidad 50 20 70 	 R$ 11,80 R$ 12,04 R$ 9,68 R$ 364,00  

adicionais _com _cabo.  
Esponja de lã de aço: (embalagem de 60g com 8 

25 Pacote 67 30 50 
unidades cada)  

20 167 	 R$21,90 R$22,34 R$ 15,21 R$233,80  

Esponja de louça: (composta de espuma de Unida 
26 

poliuretano amarelo e manata abrasiva verde, de 
67 S() 30 30 177 	 R$ 0,90 R$ 0,92 R$ 0,81 RS 106,20 

Flanela para pó medindo aproximadamente 130x240 Unida 
27 

mm cor abóbora. de 
100 50 30 30 210 	 R$ 4,00 R$ 4,08 R$ 3,53 R$ 525,00 

Fósforo contendo no mínimo 40 palitos(Pct com 10 
Pacote 20 20 

unidades)  
40 	 R$ 7,90 R$ 8,06 R$ 6,39 R$ 128,00 

Inseticida Eucalipto 360m1, mata baratas, formigas, 
29 mosquitos, pernilongos, moscas, muriçocas e tJnd. 65 30 95 	 R$ 13,30 R$ 13,57 R$ 11,95 R$ 854,05 

carapanãs.  

Isqueiro: corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 
30 cm, peso aproximadamente de 10 gramas, com Iifld. 7 7 R$ 3,70 R$ 25,90 

acendedor, gás embutido, descartável. 

Pano de chão de algodão - 45x85 centímetros 
37 (cm)especificação técnica: pano de chão - de algodão; Jnidad 300 50 100 100 550 	 R$ 3,50 R$ 3,57 R$ 3,49 R$ 1 .870,00 

medindo 45 x 85 centímetros 

Papel higiênico rolo 30 metros - pacote com 04 
unidades - especificação técnica: papel higiênico - de 

40 
primeira qualidade; folha simples; acabamento 

Pacote 350 50 300 250 950 	 R$ 6.50 R$ 6,63 R$ 5.3 1 R$ 2.660,00 

picotado; na cor branca. 

Papel toalha interfolhado, 20x20 cm, pacote com 02 
41 unidades, 100% de fibra natural, picotado, alta Jnidad 200 20 200 200 620 	 R$ 21,90 R$ 22,34 R$ 16,61 R$ 3.472,00 

absorção.  
Rodo de alumínio - base de 60 centímetros 

especificação técnica: rodo - base de alumínio, com 
42 duas borrachas; com a base medindo 60 (sessenta) inidad 50 5 20 20 95 	 R$ 19,90 R$ 20,30 R$ 16,47 RS 874,00 

centímetros; com cabo de alumínio, de 120 (cento e 
______ 

 
vinte) centímetros.  



43 Sabão em barra glicerinado de 01kg. 
Unida 

de 
120 20 30 30 200 	 RS 1 1.90 RS 11,22 R$ 9,2 1 R$ 900,00 

Vassoura piaçava - base de 20 centímetros 

48 
especificação técnica: vassoura - com cerdas de 

Jnidad 100 60 80 100 340 	 R$ 11,40 R$ 11,63 R$ 9,64 R$ 2.006,00 
piaçava; com base de 20 (vinte) centímetros; com  

cabo _de_madeira.  

VALOR TOTAL 1  R$ 66.331,55 

EMPRESAS PARTICIPANTES  

1 	 3  

EDSON B 
J P DA 

DA 
SILVA 

SILVA 
EVENTOS 

ITE ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS Ul) SEMSA SEMED SEMAS 
SEMA QT. JUNIOR 

EIRELI. 
D TOTAL EIRELI. 

M CNPJn° 
CNPJ n°  

22.701.969 
36.530.78 

/0001-22 
3/0001-62 

VALOR 	 VALOR 
MEDIA 

UNIT. 	 UNIT.  

Ácido Muriático: embalagem com 1 litro de produto, 
2 c/ registro no ministério da saúde(registro Urid. 25 15 40 R$ 16,50 	 R$ 12,24 R$ 13,58 R$ 480,00 

anvisa),val idade de no mínimo de 6 meses. 



Água sanitária, com composição e concentração 
mínimas de: - hipoclorito de sódio: 2% (p/p) de cloro 
ativo; -ph do produto puro: máximo 13,5; -ph de uma 
solução a l%(p/p): máximo 1 1,5; -volume: mínimo 

99% do declarado na embalagem ou rotulo; em 
Caixa 300 0 200 17 567 R$ 2 8,68 	 R$ 49,98 R$ 35,75 RS 16.2 16,20 

embalagem com 1 litros de produto; - validade mínima 
de 06 meses. Caixa ei 12 unidades. Documento 

comprobatório do registro na secretaria de vigilância 
sanitária do ministério da saúde, conforme legislação 

em vigor. 

Álcool etílico (etanol): 70% INPM em frasco com Unida 
2 0 0 200 400 R$ 8,15 	 R$ 17,24 R$ 	1 1, 13 R$ 3.200,00 

500m1; de  
Álcool etílico limpeza de ambiente, tipo: etílico 

5 hidratado características adicionais: gel concentração 
Unida 

200 200 400 RS 7,20 	 RS 12,24 R$ 8,85 R$ 2.840,00 
de 

700  INPM (frasco 440g).  

6  
Álcool Gel 70° higienizador mãos antisséptico 70% 

Caixa 50 20 70 R$ 91,20 	 R$ 107,12 R$ 96,11 R$ 6.300,00 
 440Gr (CX c/ 12 unidades de 500 ml)  

Álcool Gel 70 0  higienizador mãos antisséptico 70% 
Caixa 30 10 40 R$ 209,40 	 R$ 316,20 R$ 242,63 R$ 8.092,00 

440Gr (CX cI 12 unidades de 1 litro)  

Amaciante de roupa, aspecto fisico liquido viscoso, 
composição tensoativo catiôn ico, coadjuvante, 

8 aplicação amaciante artigos têxteis, características Jnidad 100 100 R$ 7,20 	 RS 7,04 R$ 7,05 R$ 690,00 
adicionais líquidos concentrado, solúvel água, base 

neutra, embalagem plástica com 21— 

31 
Luva de borracha: para uso doméstico, espessura de Unida 

30 100 30 160 R$ 6,69 	R$ 6,72 RS 6,67 R$ 1.054,40 
no mínimo 0,55 mm, tamanho grande de 

32 
Luva de borracha: para uso doméstico, espessura Unida 

100 30 130 R$ 6,69 	RS 6,51,0 R$ 6,72 R$ 6,67 R$ 856,70  
mínima de 0.55 mm, tamanho médio, de __________  

33 
Luva de borracha: para uso doméstico, espessura Unida 

100 30 130 R$ 6,69 	RS 6,59 	R$ 6,72 R$ 6,67 R$ 856,70 
mínima de 0,55 mm, tamanho pequeno, de _____ 

 
______ ______  __________  1 



Mascara cirúrgica descartável tripla caixa 50 

34 
unidades, com qualidade muito boa, mascara 

(x 100 5() 5() 200 R$ 112,50 	 R$ 81,50 R$ 91,30 R$ 15.980,00 
descartável facial de proteção pessoal, consiste em 

clip nasal e laças auriculares  

Pá para lixo uso doméstico - cabo de 40 centímetros 
- especificação técnica: pá para lixo uso doméstico - em 

Jnidad 30 10 50 10 100 R$ 11,95 	 R$ 9,08 R$ 9,98 R$ 890,00 
alumínio; com cabo em madeira; medindo 40 

(quarenta) centímetros 

Palha de aço, material aço carbono, abrasividade alta, 
36 aplicação limpeza em geral, pacote plástico contendo Pct 5() 5() 100 R$ 5,60 	 RS 2.35 R$ 3,42 R$ 230,00 

01 und.  
Pano de prato, material algodão cru, comprimento 60 

38 
cm, largura 40 cm, cores diversas (estampado), 

li 11 50 50 100 R$ 5,50 	 R$4,59 RS 4.86 RS 450.00 
características adicionais absorvente, lavável e  

-- durável, com bainha nas laterais  
39 Pano tipo perfex ou similar, pacote c/ 5 Und. pct 50 50  100 R$ 7,20 	 R$ 6,02 R$ 6,37 R$ 590,00 

44 Sabão em pó embalagem plástica de 500 gramas. 
Unida 

400 50 1.000 30 1480 R$ 3,70 	 R$ 3,88 R$ 3,69 R$ 5.180,00 
de  

Saco para lixo 100 litros (1) - pacotes com 10 
unidades especificação técnica: saco plástico - preto 

Pacote 700 200 1.000 100 2000 R$ 4,20 	 R$ 5,92 RS 4.74 RS 8.200,00 
fosco; para lixo; 100 litros (lOSOmm x 750mm x 

0,1 2mm de espessura) 

Saco para lixo 30 litros (1) - pacotes com 10 unidades 

46 
especificação técnica: saco plástico - preto fosco; para 

Pacote 700 200 1.000 200 2100  RS 2.99 	 R$ 5,61 R$ 3,72 R$ 5.355,00 
lixo; 30 litros (300mm x 750mm x 0,12mm de 

espessura)  

Vassoura para vaso sanitário 	cabo de 17 centímetros 
(cm) especificação técnica: escova para limpeza - com 

Jnidad 100 ]o 500 20 630 R$ 12,50 	 R$ 5,61 RS 7.87 R$ 3.465,00 
cerdas de nylon; para limpeza em geral; cabo em  

plástico medindo 17 cm, aproximadamente. 

VALOR TOTAL 1 	
RS 80.926,00 



4 0 0E(Ic 

UocSyn Envelope ID: 97A7217C - D57B-47B2-A91 8-FFE3DO6A676A 

J.P. DA SILVA EVENTOS EIRELI 
CNPJ: 22.701.969/000122 
NSC. ESTADUAL 15600090399 

RUA GENERALISSIMO DEODORO S/N 

IGARAPÉ - MRI 

CEP: 68430 - 000 

MARCA V. V. 
ITE 
M 

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS UND QTD UNIT TOTAL 

Absorvente higiênico, sem abas, tipo normal. Pacote io 
ALWAYS 25,60 256.00  

pacote c/O8unid  

Ácido Muriático: embalagem com 1 litro de 

2 
produto, cl registro no ministério da 17 LIMPA FÁCIL 16,25 276,25 
saúde(registro anvisa).vaiidade de no mínimo 
de 6 meses. 

Água sanitária, com composição e 
concentração mínimas de: - hipoclorito de 
sódio: 2% (p/p) de cloro ativo; -ph do produto 
puro: máximo 1 35; -ph de urna soluçâo a 1 % 
(p/p): máximo 1 1 ,5; -volume: mínimo 99% do 

3 
declarado na embalagem ou rotulo: em 
embalagem com 1 litros de produto; - 

Caixa 127 TUBARÃO 28,68 3.642.36 

validade mínima de 06 meses. Caixa c/ 12 
unidades. Documento comprobatório do 
registro na secretaria de vigilância sanitária do 
ministério da saúde, conforme legislaç ão em 
vigor.  

Álcool etílico (etanol): 70% INPM em frasco Unidad 
300 AIDAR 8,15 2.445.00 1 com 500iiil;   e 

Álcool etílico limpeza de ambiente, tipo: 
Unidad PREVENTION 7,20 2. 160,00  5 etílico hidratado características adicionais: gel 

concentraç ão 700  INPM (frasco 440g).  

e 
300 

6 
Álcool Gel 700  higienizador mãos antisséptico 
70% 440Gr (CX c/ 12 urdadcs de 500 ml) Caixa 20 PREVENTION 91,20 1.824.00 

Álcool Gel 700  hiienizador mâos antisséptico 
7 

70% 440Gr (CX ei 12 unidades de 1 litro) Caixa 27 1 	ZUP1 209,4 5.653.80 
o 

Amaciante de roupa, aspecto físico liquido 
ViSCOSO. composição tensoativo catiônico, 

8 
coadjuvante, aplicação amac jante artigos Unidad 701 
têxteis. características adicionais líquidos 
concentrado, solúvel água, base neutra. 

e 
1 QBOA 7.20 532,00 

embalagem plástica com 21- 

Aparelho de barbear 02 lâminas JUndJ_50 1 	BIC 2,00 1__I6Ó1 

/0'~ 

7 

rG 



DoL!Sr1 Envelope ID: 97A721 7C-D57B-47E32-A91 8-FFE3DO6A676A 

Avental de Napa: 140 x 70 cm, descrição:  
Avental de segurança confeccionado em napa 

- PEASTIK 800 70000 
10 na cor branca, indicação: Proteçâo de tronco Un . 	 25 ' - 

do usuário contra umidade proveniente de 
operações com uso de água. 

Balde de plástico - 10 litros (1), especificação 
técnica: balde - capacidade para 10 (dez) Unidad 90 

JAGUAR 8,00 720,00 
litros; confeccionado em plástico: alça em e 
metal.  
Balde de plástico - 20 litros (1). especificação 

12 
técnica: balde - capacidade para 20 (vinte) Unidad 

30 
litros; confeccionado em plástico; alça em e JAGUAR 15,00 450,00 
metal.  

13 
Cesto de plástico, material plástico, 
polipropileno 60 litros, tipo com tampa. 

Unidad 25 JAGUAR 30,00 750,00 

diâmetro 48 cm, altura 52 cm. 
e 

14 Cesto telado 101t 
Unidad 125 

JAGUAR 3,50 437.50 
e 

15 Cesto telado 1511 
Unidad 70 

JAGUAR 5,00 350,00 

16 
Colher descartvel, material plástico, cor PCT 150 

SERT PLASf 3,90 585.00 
branca  

Copo descartável 200 mililitros (ml) - pacote 
com 100 unidades - especificação técnica: 
copo descartável - em poliestireno atóxico; 
com capacidade de 200 mililitros; massa 
mínima de 2,20 gramas; resistência mínima 
de 0,85ii; sem tampa. Complemento: os copos 
devem estar embalados em mangas 
invioláveis. Na embalagem devem estar 

17 identificados a capacidade total, a quantidade Pacote 1.300 TOTALPLAST 4,20 5.460,00 
e o peso mínimo de cada copo. Os copos 
devem ser gravados em relevo com a marca 
ou identificação do fabricante, capacidade do 
copo e símbolo de identificação do material 
para reciclagem, conforme nbr 13230. Quanto 
ao aspecto visual e de segurança. devem ser 
observadas as determinações da nhr 
14865/2002. -____ 



DooiS:jn Envelope ID: 97A7217C-D57B-47B2-A918-FFE3D06A676A 

Copo descartável 50 mililitros - pacote com r 
- 

100 unidades: especificação técnica: copo  s. 	0 ,~ 

descartável - em plástico; com capacidade de / 

50 mililitros; massa mínima de 0,75 gramas; 
resistência mínima de 1,63n; sem tampa, 
complemento: os copos devem estar 
embalados em mangas invioláveis. Na 
embalagem devem estar identificados a 

18 capacidade total, a quantidade e o peso Pacote 1.000 TOTALPLAST 2.50 2.500.00 
mínimo de cada copo. Os copos devem sei - 
gravados em relevo com a marca ou 
identificação do fabricante, capacidade do 
copo e símbolo de identificação do material 
para reciclagem, conforme nbr 13230. Quanto 
ao aspecto visual e de segurança, devem ser 
observadas as determinações da nbr 

14865/2002. 

Desinfetante, para aplicação geral, líquido, a 
19 base de eucalipto, acondicionado em Caixa 400 

PINHO BRIL 62,40 24.960,0 
recipiente com 1 litro.caixa c/ 12 unids. 

Detergente, composição agente alcali no 
solvente e detergente sintético, componente 
ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. 

20 aplicação remoção gordura e sujeira em geral. IJnd 250 LIMPOL 2,30 575,00 

aroma neutro, contém tensoativo, 
biodegradável, embalagem plástica resistente 
com no mínimo 200 ml 

21 Desodorizador de ambiente 400m1 
Unidad 

160 
BOM AR 1.838,40 

 
11,49 

e 

Desodorizante sanitário tipo pedra com 
22 gancho em diversas fragrâncias com 35 Caixa 165 NAFT 2,20 363.00 

gramas.  

23 
Escova plástica para lavar roupa com cerdas 

Caixa 12 
LIMPAMANI 

 A  

de nylon tamanho médio c/ 12 unids. .)U '+, 	- 

Escovão, material cerdas piaçava, cabo em 
Unidad  

24 madeira, comprimento cerdas mínimo 30cm, 50 COSTA 5,20 260,00 

características adicionais com cabo. 1 

25 
Esponja de lã de aço: (embalagem de óOg Com 
8 unidades cada) 

 
l Pacote 142 

ZUPP 1,40 198,80 

26 
Esponja de louça: (composta de espuma de Unidad 

142 
ASSOLAN 0,60 85,20 

poliuretano amarelo e manata abrasiva verde, e 

27 
Flanela para pó medindo aproximadamente Unidad 120 

LIMPOTEX 2,50 300,00 
130x240 mm cor abóbora. e  

28 
Fósforo contendo no mínimo 40 palitos(Pct 

Pacote 17 
GUARANI 3.20 54.40 

com 10 unidades) - 

Inseticida Eucalipto 360m1. mata baratas. 
29 formigas, mosquitos, pernilongos, moscas. 

muriçocas e carapanãs.  

Und. 95 BAYGON 8,99 854,05 

/ 

/ 

/ 

( 

/ 

7 



Docuqr' Envelope ID: 97A7217C-D57B-47B2-A918-FFE3006A676A 	 7o0 LI 

Isqueiro: corpo revestido em plástico.  

30 
dimensões 7,5 cm, peso aproximadamente de Und. . 10 gramas, com acendedor, gás embutido, ' 	 IC 3,70 25,90 
descartável.  

Luva de borracha: para uso doméstico, Unidad  
SANTA 

31 espessura de no mínimo 0.55 mm, tamanho 80 LIMPEZA 535,20 

grande  69 

Luva de borracha: para uso doméstico, 
Unidad 

SANTA 

32 espessura mínima de 0,55 mm. tamanho 60 LIMPEZA 6.69 401,40 

médio, 
e 

Luva de borracha: para uso doméstico, Unidad 
33 espessura mínima de 0,55 mm, tamanho 60 SANTA 6,69 401,40 

pequeno, 
e LIMPEZA 

Mascara cirúrgica descartável tripla caixa 50 
unidades, com qualidade muito boa, mascara 

X 1 50 CARE+ 112,5 16.875.0 descartável facial de proteção pessoal, 
consiste em clip nasal e laças auriculares O O 

Pá para lixo uso doméstico - cabo de 40 
centímetros especificação técnica: pá para 

til 	a 'd d 
35 lixo uso doméstico - em alumínio; com cabo 65 LIMPAMANI 11,95 776.75 

em madeira; medindo 40 (quarenta) A 
centímetros  
Palha de aço, material aço carbono. 

36 abrasividade alta, aplicação limpeza em geral. Pct 67 ZtJPP 5,60 375,20 

pacote plástico contendo 01 und. 

37 
Pano de chão de algodão - 45x85 centímetros 
(cm)especificação técnica: pano de chão - de 

Unidad 550 LIMPOTEX 3.40 1.870,00 

algodão; medindo 45 x 85 centímetros 

Pano de prato. material algodão cru, 
comprimento 60 cm, largura 40 cm, cores 

38 diversas (estampado), características Lii 83 LIMPOTEX 5,50 456.50 

adicionais absorvente, lavável e durável, com 
bainha nas laterais 

39 Pano tipo perfex ou similar, pacote c/ 5 Lind. pct t-7-5 PERFEX - 7,20 540,00 

Papel higiênico rolo 30 metros - pacote com 

40 
04 unidades - especificação técnica: papel 
higiênico - de primeira qualidade: folha 

Pacote 	950 ROSE 2,80 2.660,00 

simples; acabamento picotado: na cor branca. 

Papel toalha interfolhado, 20x20 cm, pacote 
d 

41 com 02 unidades, 100% de fibra natural. 620 SCALA 5,60 3.472.00 
picotado, alta absorção. 

e 

Rodo de alumínio - base de 60 centímetros 
especificação técnica: rodo - base de 

42 
alumínio, com duas borrachas; com a base Unidad LIMI'AMANI 9.20 
medindo 60 (sessenta) centímetros; com cabo e A 874.00 
de alumínio, de 120 (cento e vinte) 
centímetros.  

43 Sabão em barra ghicerinado de 01kg. 
Unklad 

200 
RICO 4,50 	900.00 

H 
44 

Sabão em pó embalagem plástica de 50() Unidad 
440  

BRILHANTE 3.70 fl2Ïõ 
gramas. 	 - e 



Dociç 	Envelope ID: 97A7217C-D57B-47B2-A918-FFE3D06A676A 

Saco para lixo 100 litros (1) - pacotes com 10 
unidades especificação técnica: saco plástico 

Pacote 800 KATA LIXO 4,20 3.360,00 - preto fosco; para lixo; 100 litros (IOSOmrn x 
750mm x 0,I2rnrn de espessura) 

Saco para lixo 30 litros (1) - pacotes com 10 

46 
unidades especificação técnica: saco plástico Pacote 1 .000 KATA LIXO 2,99 2.990,00 preto fosco; para lixo: 30 litros (300mm x 
750mm x 0, 12111111 de espessura) 

Vassoura para vaso sanitário - cabo de 17 
centímetros (cm) especificação técnica: 

Unidad BRILHUS 12,50 875,00 47 escova para limpeza - com cerdas de nylon; 70 
para limpeza em geral; cabo em plástico 

e 

medindo 17 cm. aproximadamente. 

Vassoura piaçava - base de 20 centímetros 

48 
especificação técnica: vassoura - com cerdas Unidad 

340 
de piaçava: com base de 20 (vinte) e COSTA 5,90 2.006,00 

centímetros; com cabo de madeira. 

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DIRETAS E 
INDIRETAS, FRETE, TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, 
TRANSPORTE E SEGURO ATÉ O DESTINO 

VALIDADE DA PROPOSTA 60(SESSENTA DIAS 

DS 

E1DEBDA70D3C241E
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IA IX'TA. 
__________  

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI 	

\0r 

Abaetetuba-PA, 20 de janeiro de 2ô2Q. 

PROPOSTA COMERCIAL 

A empresa O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELLI - EPP, se propõe a fornecer os artigos contantes nesta proposta de preços, 
conforme condições estipuladas no edital acima mencionado: 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE 

MARCÁJFABRI PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

R$ Por Extenso R$ Por Extenso CANTE 

Absorvente higiênico, sem abas, tipo normal. 
'sente li) R$ 0,00 zero reais 

- pacote c ,'08 unid  

Ácido Muriático: embalagem com 1 litro de 

002 
produto, c/ registro no ministério da 

Und 1 7 1)1 TAI.Y R$ 12,00 doze reais R$ 204,00 
duzentos 	e 	quatro 

saúdc(registro anvisa),validade de no reais 

mínimo de 6 meses. 

Água sanitária. com  composição e 
concentração mínimas de: .hipoclonto de 
sódio: 2% (plp) de cloro ativo, -ph do 
produto puro: máximo 13,5, 'ph de uma 
solução a l%(p/p): máximo 11,5:-volume: vinte 	e 	oito 

três mil, seiscentos 
003 

mínimo 990, ó do declarado na embalagem ou 
27 DUALY R$ 28,60 

reais 	e 
R$ 3.632,20 e trinta e dois reais 

rotulo: em embalagem com 1 litros de sessenta 
e vinte centavos 

produto: - validade mínima de 06 meses. centavos 

Caixa c/ 12 unidades. Documento 
comprobatório do registro na secretaria de 
vigilância sanitária do ministério da saúde. 
conforme legislação em vigor. 

004 
Alcool etílico (etanol): 70% INPM em frasco 

Unidade 3(5) ILAJA R$ 8,00 oito reais R$ 2.400 ,00 
dois 	mil 	e 

com 500m1; quatrocentos reais 

Alcool etílico limpeza de ambiente, tipo: 
sete reais e dez dois 	mil, 	cento 	e 

005 etílico hidratado características adicionais: Unidade 3(10 ITAJA R$ 7,10 R$ 2.130,00 
gel concentração 70 INPM (frasco 440g).  

centavos trinta reais 

Gel 700  higicnizador mãos 
006 

JÁlcool 
antisséptico70%440Gr(CXcJ 12 unidades Caixa 2)) DUALY R$ 90,00 noventa reais R$ 1.800,00 

mil 	e 	oitocentos 

de 500 ml)  - 

reais 

cinco 	mil, 
Álcool Gel 700  higienizador mãos duzentos e dois quatrocentos 	e 

007 antisséptico 70% 440Gr(CX ei 12 unidades Caixa 27 DUALY R$ 202,30 reais 	e 	trinta R$ 5.462,10 sessenta 	e 	dois 
de 1 litro) centavos reais 	e 	dez 

centavos 

Amaciante de roupa, aspecto físico liquido 
viscoso, composição tensoativo catiônico, 

008 
coadjuvante, aplicação amaciante artigos 

Unidade 7)) 1)1AI Y R$ 6,90 

seis 	reais 	e 
noventa R$ 483,00 

quatrocentos 	e 
têxteis, características adicionais líquidos oitenta e três reais 
concentrado, solúvel água, base neutra, 

centavos 

embalagem plástica com 2L 

009 jAparelho de barbear 02 lâminas IInd Si) R$ 0,00 zero reais 

Avental de Napa: 140 x 70 cm. descrição: 
Avental de segurança confeccionado em 

010 napa na cor branca, indicação: Proteção de IJnd 25 R$ 0,00 zero reais 
tronco do usuário contra umidade 
proveniente de operações com uso de água. 

Balde de plástico - 10 litros (1), especificação 
técnica. balde — capacidade para 10 (dez) doze 	reais 	e mil 	cento 	e 

011 L litros; confeccionado em plástico: alça em 
IJnidade o)) SANR.EMO R$12,90 noventa R$ 1.161,00 sessenta 	e 	um 

metal. 
centavos reais 

PASS. OLAVO RIBEIRO, N° 938 - BAIRRO: ALGODOAL - ABAETETUBA - PA 
CEP: 68.440-000 - FONE: (91) 98518-9876 - E-mail: comerciaIsiIva83qmaiI.com  
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Balde de plástico -2ø litros (l),especificação 
dezenove 	reais quinhentos 	e 

012 
técnica, balde — capacidade para 20 (vinte) 

Tjiiijade 30 SANREMO R$19,90 e 	noventa R$ 597,00 noventa 	e 	sete 
litros; confeccionado em plástico; alça em centavos reais 
metal.  

cento e vinte e três mil, duzentos e 
Cesto de plástico, material plástico, 

nove 	reais 	e quarenta 	e 	sete 
013 polipropileno 60 litros, tipo com tampa, Unidade 25 SANREMO R$ 129,90 

noventa 
R$ 3.247,50 

reais 	e 	cinquenta 
diâmetro 48 cm, altura 52 cm. centavos centavos 

-  mil quatrocentos e 
onze 	reais 	e 

sessenta 	e 	dois 
014 Cesto telado liilt Unidade 125 CONDOR R$ 11,70 setenta R$ 1.462,50 

reais 	e 	cinquenta 
centavos 

centavos 

- dezoito 	reais 	e mil 	trezentos 	e 
015 Cesto telado 151t unidade 7)) CONDOR R$ 18,70 setenta R$ 1.309,00 

nove reais 
centavos  

016 
Colher descartável, material plástico. cor 

50 STRAW R$ 5,80 

cinco 	reais 	e 

oitenta R$ 870,00 
oitocentos 	e 

branca centavos 
setenta reais 

Copo descartável 200 mililitros (ml) - pacote 

com 100 unidades - especificação técnica: 

copo descartável - em poliestireno atóxico: 

com capacidade de 200 mililitros; massa 

mínima de 2.20 gramas; resistência mínima 

de 0,85n; sem tampa. Complemento: os 

copos devem estar embalados em mangas 

invioláveis. Na embalagem devem estar seis 	reais 	e nove 	mil 	e 

017 identificados a capacidade total, a Pacote I3iX COPOBRAS R$ 6,96 noventa 	e seis R$ 9.048,00 quarenta 	e 	oito 

quantidade e o peso mínimo de cada copo. centavos reais 

Os copos devem ser gravados em relevo com 

a marca ou identificação do fabricante, 

capacidade do copo e símbolo de 

identificação do material para reciclagem, 

conforme nbr 13230. Quanto ao aspecto 

visual e de scgurança, devem ser observadas 

as determinações da nbr 14865i2002. 

Copo dcscai'távcl 50 mililitros - pacote com 

100 unidades: especificação técnica: copo 

descartável - em plástico; com capacidade de 

50 mililitros; massa mínima de 0,75 gramas; 

resistência mínima de 1,63n; sem tampa, 

complemento: os copos devem estar 

embalados em mangas invioláveis. Na 

embalagem devem estar identificados a cinco 	reais 	e 
cinco 	mil 	e 

018 capacidade total, a quantidade e o peso Pacote li))X) CO R$ 5,80 oitenta R$ 5.800,00 
oitocentos reais 

mínimo de cada copo. Os copos devem ser centavos 

gravados em relevo com a marca ou 

identificação do tabricante, capacidade do 

copo e símbolo de identificação do material 

para reciclagem, conforme nbr 13230. 

Quanto ao aspecto visual e de segurança, 

devem ser observadas as determinações da 

nbr 148652002. 

Desinfetante, para aplicação geral, liquido, a setenta 	e 	três vinte 	e 	nove 	mil, 

019 base de eucalipto, acondicionado em Cai'.a 4)5) DUALY R$ 73,90 reais e noventa R$ 29.560,00 quinhentos 	e 

recipiente com 1 litro.caixa c 	12 unids. centavos sessenta reais 

LI CJ>\ 
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Detergente, composição agente alcalino 
solvente e detergente sintético, componente 
ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. três 	reais 	e 

020 aplicação remoção gordura e sujeira em Und 2 5 ORIENTAL R$ 3,40 quarenta R$ 850,00 
oitocentos 	e 
cinquenta reais 

geral. aroma neutro, contém tensoativo, centavos 
hiodegradável, embalagem plástica resistente 
com no mínimo 200 ml 

quinze 	reais 	e dois 	 mil, 
021 lksxliriiador dc aiiihieiiie 40i)tiil Unidade 164) ft\STON R$ 15,70 setenta R$ 2.512,00 quinhentos e doze 

centavos reais 

Desodorizante sanitário tipo pedra com trezentos e setenta 
022 gancho em diversas fragrâncias com 35 Unidade I05 HIGLEPLUS R$ 2,30 

dois 	reais 	e 
R$ 379,50 e 	nove 	reais 	e 

gramas. 
trinta centavos 

cinquenta centavos 

oitocentos 	e 
sessenta e sete 

023 
Escova plástica para lavar roupa com cerdas 

Caixa 12 CONDOR R$ 67,88 reais e oitenta e R$ 814,56 
quatorze 	reais 	e 

de nylon tamanho médio e1 12 unids. cinquenta 	e 	seis 
oito centavos 

centavos 

Escovão, material cerdas píaçava, cabo em onze 	reais 	e 
quinhentos 	e 

024 madeira, comprimento cerdas mínimo 30em, 1 inidade 511 CONDOR R$ 11,80 oitenta R$ 590,00 
características adicionais com cabo, centavos 

noventa reais 

vinte e um reais três 	mil, 	cento 	e 
025 

Esponja de IA de aço. (embalagem de 
Pacote 142 ASSOLAN R$ 21,90 e 	noventa R$ 3.109,80 nove reais e oitenta 

com 8 unidades cada) centavos centavos 

— noventa cento e vinte e sete 
026 

Esponja de louça. (composta de espuma de 
Unidade 42 ASSOLAN R$ 0,90 centavos 	de R$ 127,80 reais 	e 	oitenta 

poliuretano amarelo e manata abrasiva verde real centavos 

027 
Flanela para pó medindo aproximadamente 1 inidade 1211 DUALY R$ 4,00 quatro reais R$8000 

quatrocentos 	e 
130x240 mm cor abóbora. oitenta reais 

Fósforo contendo no mínimo 40 palitos(Pct 
028 

 sete 	reais 	e cento 	e 	trinta 	e 
Pacote 17 PARANÁ R$ 7,90 noventa R$ 134,30 quatro reais e trinta 

com 10 unidades) 
centavos centavos 

Inseticida Eucalipto 360m1mata baratas. 
mil 	duzentos 	e 

029 fonnigas, mosquitos, pernilongos. moscas. 1 Ind .  05 BOM AR R$ 13,30 
treze 	reais 	e 

R$ 1.263,50 
sessenta 	e 	três 

trinta centavos reais 	e 	ci nquenta 
muriçocas e carapanãs. 

centavos 

Isqueiro: corpo revestido em plástico, 
dimensões 7.5 cm. peso aproximadamente de 

030 
10 gramas, com acendedor, gás embutido. 

Ind 111C R$ 0,00 zero reais 

— descartável. 

Luva de borracha: para uso doméstico, seis 	reais 	e quinhentos 	e vinte 
031 espessura de no mínimo 0,55 mm. tamanho Unidade 80 Vol .K R$ 6,59 cinquenta 	e R$ 527,20 e sete reais e vinte 
- grande nove centavos centavos 

Luva de borracha: para uso doméstico, seis 	reais 	e trezentos e noventa 
032 espessura mínima de 0.55 mm, tamanho Unidade (ii V01 ,K R$ 6,59 cinquenta 	e R$ 395,40 e 	cinco 	reais 	e 

médio. nove centavos quarenta centavos 

Luva de borracha: para uso doméstico, seis 	reais 	e trezentos e noventa 
033 espessura mínima de 0.55 mm. tamanho 1 I nidade 011 VOLK R$ 6,59 cinquenta 	e R$ 395,40 e 	cinco 	reais 	e 

pequeno. nove centavos quarenta centavos 

Mascara cirúrgica descartável tripla caixa 50 onze 	mil, 
unidades, com qualidade muito boa, mascara setenta e nove 

novecentos 	e 034 
descartável facial de proteção pessoal, 

CX 150 DUAI,Y R$ 79,90 reais e noventa R$ 11.985,00 
oitenta 	e 	cinco centavos 

consiste em clip nasal e laças auriculares reais 

- r'a para lixo USO aomesnco 	cano ae 'iu 

centímetros especificação técnica: pá para oito 	reais 	e 
quinhentos 	e 

035 lixo uso doméstico .emaluminio com cabo Ilnidade 05 CONIX)R R$8,90 noventa R$ 578,50 
setenta e oito reais 

cm madeira medindo 40 (quarenta) centavos 
e 	cinquenta 
centavos 
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Palha de aço, material aço carbono, cento e cinquenta e 
036 abrasividade alta, aplicação limpeza cm Unidade 07 ASSOLAN R$2,30 

dois 	reais 	e 
R$ 154,10 quatro reais e dez 

- 
geral, pacote plástico contendo 01 und. 

trinta centavos 
centavos 

Pano de chão de algodão - 45x85 
centímetros (em)especificação técnica: pano 

037 
 três 	reais 	e 

mil 	novecentos 	e 
Unidade 55( DUALY R$ 3,50 cinquenta R$ 1.925,00 

de chão - de algodão; medindo 45 x 85 vinte e cinco reais 

centímetros 
centavos 

Pano de prato, material algodão cru, 
comprimento 60 cm, largura 40 cm, cores quatro 	reais 	e trezentos e setenta 

038 diversas (estampado), características Unidade 83 DUALY R$ 4,50 cinquenta R$ 373,50 e 	três 	reais 	e 

adicionais absorvente, lavável e durável, com centavos cinquenta centavos 

bainha nas laterais 

quatrocentos 	e 
cinco 	reais 	e 

quarenta 	e 	dois 
039 Pano tipo perfex ou similar, pacote c/ 5 Und. pci 75 NOIIRI1 R$ 5,90 noventa R$ 442,50 

reais 	e 	cinquenta 
centavos 

centavos 

Papel higiénico rolo 30 metros - pacote com 
04 unidades - especificação técnica: papel seis 	reais 	e seis 	mil, 	cento 	e 

040 higiênico- deprimciraqualidade;folha Pacote 051) NINO R$6,50 cinquenta R$ 6.175,00 setenta 	e 	cinco 

simples; acabamento picotado; na cor centavos reais 

branca.  

Papel toalha interfolhado, 20x20 cm, pacote vinte e um reais treze 	 mil, 
041 com 02 unidades, 100% de fibra natural, Unidade 620 IIACARIN R$ 21,90 e 	noventa R$ 13.578,00 quinhentos 	e 

picotado, alta absorção. centavos setenta e oito reais 

Rodo de alumínio - base de 60 centímetros 
especificação técnica: rodo - base de 

dezenove 	reais mil 	oitocentos 	e 
042 

alumínio, com duas borrachas; com a base 1111dide 05 CONIX)R R$ 19,90 e 	noventa R$ 1.890,50 noventa 	reais 	e 
medindo 60 (sessenta) centímetros; com 

centavos cinquenta centavos 
cabo de alumínio, de 120 (cento e vinte) 
centímetros. 

onze 	reais 	e 
dois 	mil, 	trezentos 

043 Sabão em barra glicerinado de 01kg Unidade 2151 DUALY R$ 11,90 noventa R$ 2.380,00 
centavos 

e oitenta reais 

em pó embalagem plástica de 500 
três 	reais 	e 

mil 	quinhentos 	e 
044 

ISabào 
Unidade 440 DUALY R$ 3,50 cinquenta R$ 1.540,00 

gramas. 
centavos 

quarenta reais 

Saco para lixo 100 litros (1) - pacotes com 

045 
unidades especificação técnica: saco 

Pacote MARONI R$ 4,10 
quatro 	reais 	e 

R$ 3.280,00 
três mil, duzentos e 

plástico - preto fosco; para lixo oitenta reais 
(1050mm x 750mm x 0.12mm de espessura) 

Saco para lixo 30 litros (1) - pacotes com 1)) 
unidades especificação técnica, saco plástico 

dois 	reais 	e dois 	 mil, 
046 

- preto fosco; para lixo; 30 litros (300mm x 
Pacote 1(510 MARONI R$ 2,55 cinquenta 	e R$ 2.550,00 quinhentos 	e 

750mm x 0, 1211111) de espessura) 
cinco centavos cinquenta reais 

- vassoura pata vaso sanitarin - cano ne ti 
centímetros (cm) especificação técnica: cinco 	reais 	e 

047 escova para limpeza - com cerdas de nylon; Unidade 70 ('ONJX)R R$ 5,50 cinquenta R$ 385,00 
trezentos e oitenta 

para limpeza em geral; cabo em plástico centavos 
e cinco reais 

Vassoura piaçava - base de 20 centímetros 
especificação técnica. vassoura - com cerdas onze 	reais 	e três mil, 	oitocentos 

048 
de piaçava; com base de 20 (vinte) 

Unidade 34)) CONDOR R$ 11,40 quarenta R$ 3.876,00 e 	setenta 	e 	seis 

centímetros; com cabo de madeira. 
centavos reais 

- VALOR TOTAL R$ 131.858,86 
VALOR TOTAL DESTA PROPOTA DE PREÇOS É DE: 	 cento e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos 

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (Cento e Vinte dias) contados da data estipulada para a entrega dos envelopes. 

PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS: NACIONAL 
	 DE LI 

71 
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PRAZO DE ENTREGA: Imediato 
	

LI 

LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO: Conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Igarapé mirin 

EMPRESA: O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELLI - EPP 
ENDEREÇO: PSG OLAVO RIBEIRO no 938 - Bairro: ALGODOAL - Cep: 68.440-000 - ABAETETUBA-PA. 
CNPJ N° 35.205.37010001-40 
E-MAIL: comerciaIsiIva83gmaiI.com  

FONE: 91 -98518-9876 

PESSOA RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
NOME: OTAVIO CONCEIÇÃO DA SILVA 

.: 3867558 SSPIPA 
CPF: 012.379.742-08 
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO 
NACIONALIDADE: BRASILEIRO 
PROFISSÃO: COMERCIANTE 

DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL: 
AG: 3249 
OP: 003 
C/C: 356-2 

* DECLARAÇÃO: Declarmos também, que a empresa atende a todos os requisistos de habilitação, e que entregará todos os produtos conforme 
solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI. GARANTIMOS também que, os produtos serão substituídos, sem ônus para o 
Município caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos, bem como apresenta sua proposta com indicação 
do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital, e que o prazo de validade dos produtos é 80% superior a validade total 
prevista para o item ou seja no mínimo 12 (doze) meses, livre de horas de uso, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento 
decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego em condições normais, contados a partir da data de emissão da Nota 
Fiscal. Declaramos ainda que todos os preços apresentados nesta proposta de preços, já estão incluídos todos os custos e despesas referentes ao 
fornecimento tais como taxas, fretes, embalagens, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, que possam influir direta ou indiretamente no 

isto do fornecimento conforme condições estipuladas no edital. Declaramos que a empresa O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - 
é ciente de todas as condições do presente Edital. 

0  DA SILVA 
COMERCIO 
ALIMENTICIO 
EIRELI:35205370 
000140 

Assinado de forma 
digital por 0  DA SILVA 
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Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ - MIRI 
SEGUE PROPOSTA DE PREÇOS PARA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. 

PROPOSTA DE PREÇO 

ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 	 UNI) QTD MARCA 

Absorvente higiênico, sem abas, tipo normal, pacote c/08 unid 	Pacote 	10 

Ácido Muriánco: embalagem com 1 litro de produto, c/ registro no 	, 	i 
2 

	

	 Und. 	li 
istério da saúde(rcgistro anvisa),validadc de no mínimo de 6 meses. 

Água sanitária, com composição e concentração mínimas de: - 

hipoclorito de sódio: 2% (p/p) de cloro ativo; -ph do produto puro: 

máximo 13,5; -ph de uma solução a 1% (p/p): máximo 11,5: -volume: 

mínimo 99O/  do declarado na embalagem ou rotulo; em embalagem 
3 	. 	. 	 . 	 Caixa 	12 

com 1 litros de produto: - validade mínima de Oó meses. Caixa c/ 12 

unidades. Documento comprobatório do registro na secretaria de 

vigilância sarntaria do rrnnI slcllo dasaude conforme 1cgslação em 	 - 

vigor.  

4 	Alcool etílico (etanol): 70% INPM em frasco com 500m1: 

Alcool etílico limpeza de ambiente, tipo: etílico hidratado 

características adicionais: gel concentração 700  INPM (frasco 440g). 

Álcool Gel 70 higienizador mãos antisséptico 70% 440Gr (CX c/ 12 

unidades de 500 mi) 

MC 

BRI LUX 

co 

V. UNIT. 	V. TOTAL 

R$ 129 .124 
	

R$ 208,08 

R$ 49,98 
	

R$ 6.347,46 	1 / 

5.171,40 

R$ 3.672.00 

2.142,41 	
/ 

	

Unidade 300 ALLCLEAN 	R$ 17.24 

	

Unidade 300 ALLCLEAN 	R$ 12,24 

	

Caixa f 20 IALLCLEAN 1 	R$107,12 
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Álcool Gel 700  higienizador mãos anlisséptico 70% 440Gr (CX c/ 12 
7 Caixa 27 ALLCLEAN R$316,20 R$ 	8.537,40 

unidades de 1 litro) 

Arnaciante de roupa, aspecto físico liquido VISCOSO, composição 

tensoativo canônico, coadjuvante, aplicação arnaciantc artigos téxtcis. 
8 . Unidade 70 FOFO R$ 	7,04 R$ 	492,66 

caracicrísticas adicionais líquidos concentrado, solúvel agua, base 

neutra, embalagem plástica com 21, 

9 Aparelho de barbear 02 laminas 	.. Und 5U R$ 	- R$ 

Avental de Napa: 140 x 70 cm, descrição: Avental de segurança 

contccctonado cm napa na cor branca, indicação: Proteção de tronco 
lo 

do usuário contra umidade proveniente de operações com USO de. 
Und. 

- 

75 R$ 1 

água.  

Balde de plástico - 10 litros (1), especificação técnica: balde 

11 capacidade para 10 (dez) litros; confeccionado em plástico; alça em Unidade 90 PLASVALE R$ 	13,16 R$ 	1.184,22 

metal. 

Balde de plástico - 20 litros (1), especificação técnica: balde - 

12 capacidade para 20 (vinte) litros: confeccionado em plástico, alça cm Unidade 30 PLAS VALE R$ 20,30 R$ 	608,94 

metal. 

Cesto de plástico, material plástico, polipropilcno 60 litros, tipo com 
13 Unidade 25 PLASVALE R$132,50 R$ 	3.312,45 

tampa, diâmetro 48 cm, altura 52 cm. 

14 Cesto telado 101t Unidade 125 PLASVALE R$ 	11,93 R$ 	1.491,75 

15 Cesto telado 151t . Unidade 70 PLASVALE R$ 	19,07 R$ 	1.335,18 

10 Clher descartável. material plástico, cor branca PCT 150 PRA FESTA R$ 	5.92 R$ 	887,40 



) 

EDSON B DA SIL VA JUNIOR EIRELI 
CNPJ 30 30 3I0001.62 
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Copo descartável 200 mililitros (ml) - pacote corri 100 unidades - 

especificação técnica: copo descartável - cm poliesureno atóxico; com 

capacidade de 200 mililitros: massa mínima de 2,20 gramas; resistência 

mínima de 0,85n; sem tampa. Complemento: OS CÚOS devem estar 

embalados em mangas invioláveis. Na embalagem devem estar 

17 identificados a capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de Pacote 1.300 COPOMAIS R$ 	7,10 R$ 9.228.96 

cada copo. Os copos devem ser gravados em relevo com a marca ou 

identificação do fabricante, capacidade do CORO e símbolo de - 

identificação do material para rccicigem, conforme nhr 13230. 

Quanto ao aspecto visual e de segurança. devem ser observadas as 

dccrminações da nhr 14865/2002. - 	\ 
Copo descartável 50 mililitros - pacote com 100 unidades: '\ 

especificação técnica: copo descartável - cm plástico; com capacidade 

de 50 mililitros; massa mínima de 0,75 gramas; resistência mínima de 

1,63n; sem tampa, complemento: os copos devem estar embalados em 

IR 
mangas invioláveis. Na embalagem devem estar identificados a 

. 	 . 	 . Pacote 1.000 COPOMAIS R$ 	5,92 R$ 	5.916,00 
capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os 

copos devem ser gravados em relevo com a marca ou identificação do 

fabricante, capacidade do copo e símbolo de 	identificação do material 

para reciclagem, conforme nbr 13230. Quanto ao aspecto visual e de 

segurança, devem ser observadas as determinações da nhr 14865/2002. 

Desinfetante, para aplicação geral, líquido, a base de eucalipto, 
19 . 	• 	 . 	. 	. 	 . Caixa 400 DESODOR R$ 75,38 R$30.151,20 

acondicionado em recipiente com 1 htro.caixa c/ 12 unids. 

Detergente. composiçào agente alcalino solvente e detergente sintético, t 
20 	 . Und 250 LIMPOL R$ 	3,47 R$ 	867.00 

romnonente ato lint. ar  alqu benicno sultonato dL sód i o, anlu iç-o1 
 

/ 

/ 

/ 
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remoção gordura e sujeira em geral. aroma neutro, contém tensoativo, 

hiodegradável, embalagem plástica resistente com flO mínimo 200 ml 

21 Desodorizador de ambiente 400m1 Unidade 160 DESODOR R$ 	16,01 R$ 2.562,24 

Desodorizante sanitário tipo pedra com gancho em diversas 
22 - Unidade 165 DESODOR R$ 	2,35 R$ 	387,09 

fragrâncias com 35 gramas.  

Escova plástica para lavar roupa com cerdas de nylon tamanho médio 
23 . Caixa 12 NOVIÇA R$ 69,24 R$ 	830,85 

C/ 12 unids. 

Escovão, 	cerdas piaçava, cabo cm madeira, comprimento - 
24 . 	- 	. Unidade 50 NO\TTÇJ\ R$ 	12,04 R$ 	601.80 

cerdas mínimo 30cm, características adicionais com cabo. 

25 Esponja de lã de aço: (embalagem de 60g com 8 unidades cada) Pacote 142 VEJA R$ 22,34 R$ 	3.172,0() 

o Esponja de louça: (composta de espuma de poliuretano 	marelo e 
26 Unidade 142 VEJA R$ 	0,92 R$ 	130.36 

manata abrasiva verde. 

BOM 
27 Flanela para pó medindo aproximadamente 130x240 mm cor abóbora. Unidade 120 R$ 	4,08 R$ 	489,60 

PANO 

28 Fósforo contendo no mínimo 40 palitos(Pci com 10 unidades) Pacote 17 GUARANY R$ 	8,06 R$ 	136,99 

Inseticida Eucalipto 360m1, mata baratas, formigas, mosquitos, 
29 . 	 . Und. 95 FOFO R$ 	13,57 R$ 1.288jj 

pernilongos, moscas, muriçocas e carapanas.  1s 

Isqueiro: corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 cm, peso 1 
30 aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás embutido, Und. 7 BI C R$ 	- - 

descartável.  . 
Luva de borracha: para USO domestico, espessura de no mínimo 0,5 5 

31 
mm, tamanho grande  

Unidade 80 TALG R$ 	6,72 R$ 	537,74 

Luva de borracha: para USO doméstico, espessura mínima de 0.55 mm, - 
32 . Unidade 60 TALG R$ 	6,72 R$ 	403,31 

tamanho 

/ 

/ / 

/ 

/ 
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uva de borracha: para uso doméstico, espessura mínima de 0,55 mm, 
Unidade 60 TALG R$ 	6,72 R$ 	403,31 

amanho pequeno.  

---Mascara cirúrgica descartável tripla caixa 50 unidades, com qualidade 

-muito boa, mascara descartável facial de proteção pessoal, consiste em Cx 150 TALG R$ 81,50 R$12.224,70 

clip nasal e laças auriculares 

Pá para lixo uso doméstico - cabo de 40 centímetros especificação 

iécnica: pí para lixo uso doméstico - em alumínio; com cabo em Unidade 65 CONDOR R$ 	9,08 R$ 	590,07 

madeira: mcdndo 40 (quarenta) centímetros 

Palha do,  aço, material aço carbono abrasividade alta, aplicação 
Unidade 67 VEJA R$ 	2,35 R$ 	157,18 

limpeza em geral, pacote plástico contendo 01 und. - 
Pano de chão de algodão - 45x85 centímetros (cm)especificação 

Unidade 550 DUALY R$ 	3,57 R$ 	1.963,50 
técnica: pano de chão - de algodão; medindo 45 x 85 centímetros 

- Pano de prato, material algodão cru, comprimento 60 cm, largura 40 

cm, cores diversas (estampado), características adicionais, Unidade 83 DUALY R$ 	4,59 R$ 	380,97 

lavável e durável, com bainha nas laterais 	 - 
Pano tipo perfex ou similar, pacote c/ 5 Und. pct 75 NOBRE R$ 	6,02 R$ 	451,35 

Papel higiênico rolo 30 metros -- pacote com 04 unidades 

especificação técnica: papel higiênico 	de primeira qualidade; folha Pacote 950 NINO R$ 	6,63 R$ 6.298,50 

simples; acabamento picotado; na cor branca. 

Papel toalha interfolhado 20x20 cm, pacote com 02 unidades, 100% 
Unidade 620 BACARIN R$ 22,34 R$13.849,56 

de fibra natural, picotado, alma absorção. 

Rodo de alumínio - base de 60 centímetros 	especificação técnica: 

rodo - base de alumínio com duas borrachas: com a base medindo 60 
Unidade 95 CONDOR R$ 20,30 R$ 	1.928,31 

(sessenta) centímetros; com cabo de alumínio. de 120 (cento e vinte) 

cen tÍmetios. 

MÁ 

t#00 

/ 

/ 


