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Comercie e Representações

D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.334.945/0001-08 INSC. ESTADUAL: 06.493.342-3
RUA: JÚLIO CAVALCANTE, 721 - TABULEIRO - IGUATU -CE
CEP: 63.500-292 FONE: 88 - 3581-3459
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 47.720-6
E-mail: dlacomerciorepresentacoes@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO
Ao
PREGOEIRO da
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
ftEF. PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2018-SEADM-SRP
OLiJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ
ABERTURA: dia 12 de ]unho de 2018 às 08h30min.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

MARCA

UN1D

QUANT

V.UNT.

V. TOTAL

6,21

8

Bacia redonda em plástico grande, com capacidade de 14
Lt. dimensão 435 x 175 mm

MP

UNID

274

1.701,54

um mil,
seis reais e vinte e setecentos e um
um centavos
reais e cinquenta
e quatro centavos
7,11

•

três mil,
sete reais e onze

10

Balde de plástico com capacidade de 20L com alça de
arame zincado, borda reforçada.
Capacidade 20 litros.

MP

UNID

560

f

8.91

11

Balde de plástico com tampa capacidade 30 litros.

MP

UNID

225

oito reais e
noventa e um
centavos

19

24

2.004,75

10.082,70

quinze reais e
trinta centavos
MP

UNID

659

2,83
CREME DENTAL - Infantil 50g com no mínimo 1000 ppm
de Flúor, Carbonato de Cálcio, Lauríl Sulfato de Sódio,
Sacarina Sódica, Piro fosfato Tetras sódico. Silicato de
Sódio. Polietileno glicoL Sorbitol, Carbosimeti Celulose,
Metílparabeno. Propilparabeno, Composição Aromática
e Agua. ' Contém Monofluorfosfato de Sódio - MFP®

oitenta e um reais
e sessenta
centavos

dois mil e quatro
reais e setenta e
cinco centavos

15,30
CESTO PARA LIXO, em plástico resistente a alto impacto,
com tampa e pedal para acionamento da tampa,
capacidade 16 litros na cor branca.

3.981,60

9.486,16
nove mil,
quatrocentos e
c;tenta D seis
reais e dezesseís
centavos

COTTON

UNID

3.352
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3.172,40

1.03

32

detergente, Liquido concentrado, biodegradável, com no
mínimo 11%, (onze por cento) do princípio atlvo básico do
detergente. Embalagem plástica de 500 ml, contendo o
nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
f registro ou notificação no ministério da saúde.

três mil, cento e
setenta e dois
reais e quarenta
centavos

um real e três
centavos

FC

UN1D

3.080
7.489,32

4.49

33

ELÁSTICO para prender cabelo em cores variadas
acondicionado em saco plástico com mínimo 100
unidades cada pacote.

quatro reais e
quarenta e nove
centavos
MERCUR

PACOTE

1.668

sete mil,
quatrocentos e
oitenta e nove
reais e trinta e
dois centavos
1.777,23

4,41

37

ESCOVA PARALAVAR MAMADEIRA, cabo plástico, arame
torcido e cerdas de náilon, tamanho - 25,OQx5x 00,

um mil,
setecentos e
setenta e sete
reais e vinte e três
centavos

quatro reais e
quarenta e um
centavos
CONDOR

UN1D

403

5.110,56

3,51

39

Escova para limpeza de vaso sanitário, em nylon, com
suporte plástico. Embalagem com dados de identificação
do produto e marca do fabricante.

cinco mH, cento e
dez reais e
cinquenta e seis
centavos

três reais e
cinquenta e um
centavos
LIMPA MANIA

I1N1D

1.456
1,79

k
71

Pano de chão. tipo felpudo com dimensões 70 x 50 cm e
peso lOOg; com variação de +/- 5%. Etiqueta com dados
He identificação do produto e marca do fabricante.

1.235.10

um mH, duzentos
um real e setenta e e trinta e cinco
nove centavos
reais e dez
centavos
ALGO BOM

UNID

690

6.23fv!6

1,79

Pano de prato, 100% algodão, embainhado nas laterais,
absorvente, lavável e durável, na cor branca, medindo
aprox. fiO x 40 cm

seis mil, duzentos
um real e setenta e e trinta e seis reais
nove centavos
e trinta e seis
centavos
SANTAMES

UNID

3. 4 ti 4

477,09

5,13

74

7h

Papel filme rolo de PVC para alimentos, tamanho 20 x 30
metros

Papel, toalha, em bobina, não reciclado, cor. branca,
dimensões 20 cm x 100 m.
Embalagem com dados de identificação do.
produto, marca do fabricante, indicação de não reciclado e
lote.

WIDA

ABSOLUT

Pacotes com
4 rolos

Pacotes com
4 rolos

cinco reais e treze
centavos
93

3.828

quatrocentos e
setenta e sete
reais e nove
centavos

5,31

20.326,68

cinco reais e trinta
e um centavos

vinte mil,
trezentos e vinte e
seis reais e
sessenta e oito
centavos
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1,44

80

Prendedor, de roupa, em madeira. Embalagem com 12
Umd. com dados de identificação do produto e marca do
fabricante

B3

Sabão, em pó, com tenso ativo biodegradável, contendo
na composição água, corante e branqueador óptico.
Embalagem: caixa com 500 g, com dados do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e composição
química. 0 produto devera ter registro ou notificação na
ANVlSA/ministério da saúde.

2.172,96

dois mil, cento e
um real e quarenta setenta e dois
e quatro centavos reais e noventa e
CRISTAL

PACOTES

1.S09

21.055,68

2,16

vinte e um mil e
dois reais e
cinquenta e cinc
dezesseis centavos reais e sessenta
oito centavos

*

UNO

CAIXA

9.748
4,86

98

Tolha de rosto 100% algodão, medidas entre 40cm a 60
nn de largura x 80 cm de comprimento, cor branca

quatro reais e
oitenta e seis
centavos
SÃO CRISTÓVÃO

UNID

831,06

oitocentos e
trinta e um reais
seis centavos

171

3.526,7

5,67

99

Toalha de rosto 100% algodão, medidas entre 40 cm a
60 cm de largura x 80 cm a 100 cm de comprimento
cores variadas.

SÃO CRISTÓVÃO

UN1D

cinco reais e

três mil,
quinhentos e

centavos

setenta e quatro

622

VALOR TOTAL DO LOTE R$-

cem mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos

Valor global da proposta R$ 100.667,93 (cem mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos).

D1EGO MARCON DÊS CARTAXO TAVARES
CPF: 004.220.153-50
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