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Jaguaribe/CE, 24 de Fevereiro de 2017

A Prefeitura

Municipal de Jaguaribe
Comissao Permanente de Licitacao

PrezadosSenhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de precos, conforme planilha abaixo, referente
ao PREGAO PRESENCIAL NQ 31.01.02/2017, cujo objeto
a AQUISltAO DE MATERIAL DE

e

LIMPEZA, LIMPEZA PESADA, MATERIAL DE PISCINA, COPA E COZINHA, PROCESSAMENTO DE
DADOS, CARTUCHOS E TONNER E ELETRICO E ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE- CE.
Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento
dos produtos objeto desta licita~ao; que nao possufmos nenhum fato impeditivo para
participacao deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condlcoes previstas
neste edital.

LOTE 02 - LIMPEZA PESADA

ITEM

DESCRl<;:AO

UNO

ACABAMENTO ACRILICO. Deve promover
revestimento
durabilidade

1

Marca

Total
Geral

Valor Unit.

Valor Total

um

brilhante no piso, com
e resistencla ao trafego. Deve ter

ai;:ao antiderrapante e impermeabilizante
econferir ao piso um acabamento especial, com
aparencia de "brilho molhado",

protegendo-o

por longo tempo sem alterar seu aspecto
natural. Embalagem de 5 Its.

Unid.

SEVENGEL

15

R$ 200,00

R$

•. ;t

3.000,00

AULO GIOGIANNI DE OLIVEIRA GURGEL - ME
CNPJ: 10.756.272/0001-70
INSC EST: 06.377 .499-2
Rua Conego Mourao, 48 - Centr~~t.e

Jaguaribe - Cej'a

PRODUTOS DE LIMPEZA

11 7 l

Q.

El\

! ~,, ~

2

ADITIVO ALCALINO. Detergente alcalino,
especialmente formulado para aumentar a
eficacla dos processos de lavagens em roupas de
sujidade pesada. Deve ter alto teor de ativos,
sequestrantes e coadjuvantes, diminuindo a
tensao superficial da solucao de lavagem e
remover sujidade com maior facilidade. 0
produto deve ser eficaz para qualquer tipo de
sujidade hospitalar. Eficiente em gorduras,
graxas, oleos, etc. Deve evita re-deposicao de
lncrustacees lnorganlcas. Embalagem de 20lts.

Unid.

3

ALVEJANTECLORADO. Produto lfquido
alvejante, recomendado para rernocao de
manchas e alvejamento em lavanderias. Pode
ser utilizado em fibras de linho, algodao e
poliester/algodao. Deve proporcionar
alvejamento em roupas brancas. Ser eficiente
alvejante e bactericida; facil apltcacao. Deve ter
aparencla lfquido lfmpido; De cor amarelo claro;
odor tfpico de cloro; densidade de 1,160 - 1,200
% cloro minimo de 7,5%; composicao:
Hipoclorito de sodlo. Embalagem de 20 Its

Unid. SEVENGEL

~~

C.P....

~ip,edb\'l~q;
SEVENGEL 30

R$ 640,00

R$

19.200,00

70

R$ 450,00

R$

31.500,00

4

AMACIANTE. Para desembarac;:aras fibras dos
tecidos, proporcionando maciez aliada a um
suave perfume. Proporciona maior durabilidade
aos tecidos, deixando roupas macias e
perfumadas. Facilita na extracao da agua e ao
passar tanto a ferro quanto na calandra.
Deixando uma suave sensacao de limpeza e
maciez. Com aparencia liquida; viscoso opaco;
cor azul claro; odor floral; deve ter em sua
cornposlcao: Cloreto de diestearil dimetil
amonlo, branqueador otico,
corante,conservante e frangrancia, Embalagem
de 20 Its

Unid. SEVENGEL 30

R$ 450,00

R$

13.500,00

5

AROMATIZANTEDE AMBIENTES.Desodorizante
de ambientes com ingredientes ativos de amplo
espectro de atividade microbicida, que inibem o
crescimento ea prollferacao de microorganismos formadores de produtos
metabolicos mal cheirosos. Fragrancias
concentradas obtidas atraves de oleos
essenciais, exclusivamente desenvolvidas para a
sinergia com os mais variados tipos de
ambientes. Embalagem de 5 Its.

Unid.

R$

R$

980,00

TALIMPO

35

28,00
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AROMATIZANTE DE AMBIENTES.Desodorizante
de ambientes com ingredientes ativos de amplo
espectro de atividade microbicida, que inibem o
crescimento e a prollferacao de microorganismos formadores de produtos
metab61icos mal cheirosos. Fragrancias
concentradas obtidas atraves de oleos
essenciais, exclusivamente desenvolvidas para a
sinergia com os mais variados tipos de
ambientes. Embalagem de 2 Its.

'B

,-
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TALIMPO

240

R$

12,00

R$

2.880,00

7

DESINCRUSTANTE
P6S-OBRA. Desincrustante
concentrado para remocao de resfduos como
restos de tinta, cimento e rejunte. Sua
formulacao deve possuir um inibidor de
corrosso, fazendo com que o produto seja
Unid.
inofensivo ao metal, bases e argila, limpando
com facilidade sem agredir a superficie. Pode ser
utilizado em diversos pisos. Dilui!;ao de 1:10.
Embalagem de 5 Its

SEVENGEL

12

R$

60,00

R$

720,00

8

DESINFETANTE
CLORADO. Ativo contra
pseudomonas AERUGINOSA, Salmonella
CHOLERAESUIS, staphylococcus aerus e
escherichia coli. lndicado para areas de
asslstencia a saiide. Odor caracterfstico de cloro.
Dilui!;ao ate 1/1- 10.000 ppm(1%) cl2. ate 1/20
-1.000 ppm. Embalagem de Sits.

Unid.

TALIMPO

so

R$

35,00

R$

1.750,00

9

DESINFETANTEDE USO GERAL Deve funcionar
como um limpador com formulacao balanceada
e biodegradavel, pH neutro, acao bactericida e
agradavel fragrancia. Desenvolvido
principalmente para limpeza de manutencao de
pisos, ceramicas, vitrificados, marmores,
granitos, porcelanatos, loucas, sanitarios,
banheiros, vestlarios, pisos tratados com ceras,
impermeabilizantes e superficies tavaveis em
geral. Possuir secagem rapida, facilitando a
limpeza sem enxague. Diverdas frangrancias.
Dilui!;ao de ate 1:300. Embalagem des Its.

Unid.

SEVENGEL

70

R$

85,00

R$

5.950,00

Unid.
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DESINFETANTE DE USO GERAL Deve funcionar
como um limpador com forrnulacao

10

e

principalmente para limpeza de rnanutencao

de

pisos,

cerarnlcas,

marrnores,
loucas, sanltarios,

vitrificados,

granitos, porcelanatos,
banheiros,

vestiarios,

117'' \
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e biodegradavel, pH neutro, ac;ao bactericida
agradavel fragrancia. Desenvolvido
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Unid.

SEVENGEL

276

R$

21,00

R$

5.796,00

und.

TALIMPO

420

R$

10,00

R$

4.200,00

Unid.

SEVENGEL

30

R$

749,00

R$

22.470,00

Unid.

SEVENGEL

30

R$

89,00

R$

2.670,00

Unid.

SEVENGEL

60

R$

80,00

R$

4.800,00

pisos tratados com ceras,

geral. Possuir secagem rapida, facilitando a
limpeza sem enxague. Diverdas frangrancias,
Diluic;ao de ate 1:300. Embalagem de 1 Its.
DESINFETANTE. Produto para limpeza de pisos,
azulejos, vasos sanltarlos e utensilios e
11

odorlzacao de ambientes. Eficiencia comprovada
contra Staphylococus

aureus, Salmonella e

Escherichia coli. Embalagem 21t.
DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO. Deve
proporcionar rernocao de manchas de gordura,
graxas e oleo. Ter ac;ao dispersante
12

e evitar re-

deposicao da sujidade. Deve agir como agentes
desengordurantes. Ter em sua

composicao

Branqueador

6ptico agindo direto no tecido

melhorando

o brilho. Embalagem de 20 Its.

DETERGENTE CONCENTRADO BIODEGRADAVEL
lndicado para hlgienizacao de areas de
alimentos,

usado na limpeza geral de pisos,

azulejos, coifas, paredes, utensilios e
equipamentos

de cozinha, com diluic;ao variavel

conforme o nivel de sujidade: leve - 1 para 80;
media - 1 para 40; pesada - 1 para 10; de

13

aparencia lfquido transparente,
caracteristico;

odor

cor verde; composto

de cloreto

de lauril/miristil, dimetilbenzil arnonla, adta,
etanol,

alcool graxo,

pigmento greeen 7 e

etoxilado,

agua:

ester alco61ico,

pH 11,5 - 12,5,

densidade 1,005 - 1,015 g/ml, viscosidade 4 - 6
cps a 25°C, com ficha

tecnlca
SI.

e registro da

ANVISA. Embalagem de

DETERGENTE DESENGORDURANTE E
DESINFETANTE CLORADO. Detergente
com efeito desengordurante
14

atraves

alcalino

e desinfetante

do cloro ativo. Utilizado em frigorificos,

laticinios, restaurantes,
estabelecimentos

cozinhas industriais

e

de saude em geral. Pode ser

utilizado no gerador de espuma. Diluic;ao de ate
1: 100. Embalagem de 5 Its.
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DETERGENTE
NEUTROANIONICO
HIPERCONCENTRADO.
Detergente neutro
superconcentrado com formulacao balanceada,
pH neutro, Deve ter excelente forrnacao de
espuma e efeito desengordurante.Paralavagens
Unid. SEVENGEL 70
de loucas como talheres, copos, pratos,
bandejas, utensilios e equipamentos em
cozinhas, refeit6rios, restaurantes e
estabelecimentos alimentfcios em geral. Diluii;ao
de ate 1:300. Embalagem de s Its.

R$ 105,00

R$

16

DISCOAMARELO PARA ENCERADEIRA.Polidor
que proporcione uma renovacso do brilho sobre
o piso, enquanto fixa o acabamento. Utilizado
para limpeza leve, sem remocao do
acabamento, com diametro de 350mm/

Unid.

BETIANIN

10

R$

26,60

R$

266,00

17

DISCOPRETOPARA ENCERADEIRA.Polidor que
proporcione uma renovacao do brilho sobre o
piso, enquanto fixa o acabamento. Utilizado
para limpeza leve, sem remocao do
acabamento, com diarnetro de 350mm/

Unid.

BETIANIN

20

R$

27,00

R$

540,00

18

GEL ANTISSEPTICOALCOOLICO.Gel antisseptico
de ampla ai;ao microbicida Alcool 70°, sob forma
fisica gelatinosa. Ai;ao antisseptlca instantanea e
sem enxague, Pronto uso, hipoalergenico,
at6xico, secagem raplda e isenta de residuos
contaminantes ou nocivos. Possui pH
Unid. ADHETECH 40
balanceado, indicado para higiene de peles
delicadas com maior seguranca e conforto.
Formulado especialmente para profissionais das
areas de saude e alimentfcia, que necessitam de
protecao microbiol6gica adicional. Embalagem
de 4,4 a 5 Its.

R$

80,00

R$

3.200,00

19

GEL ANTISSEPTICOALCOOLICO.Gel antlsseptico
de ampla ai;ao microbicida Alcool 70°, sob form a
fisica gelatinosa. Ai;ao antisseptica lnstantanea e
sem enxague. Pronto uso, hipoalergenico,
at6xico, secagem rapida e isenta de residuos
contaminantes ou nocivos. Possui pH
Unid. ADHETECH 150
balanceado, indicado para higiene de peles
delicadas com maior seguranca e conforto.
Formulado especialmente para profissionais das
areas de saude e alimenticia, que necessitam de
protecao microbiol6gica adicional. Embalagem
de 1 Its.

R$

20,00

R$

3.000,00
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LIMPADOR DE VIDROS. Deve ser de USO para O
segmento profissional, possuir forrnulacao de
facll e unica aplicacao, limpeza e secagem
instantaneas sem deixar manchas. Deve ter
suave fragrancia que contribua para a
aromatlzacao dos ambientes. Maior rendimento
devido dilui!;ao e a!;ao sob contato
(pulverizacao minima), proporcionando
economia nas apllcacoes e excelente
custo/beneficio. Limpeza sem esforco, deixando
uma pelfcula protetora sobre a superficie.
Dilui!;ao de ate 1:10. Embalagem de s Its.

Unid. SEVENGEL

25

R$

60,00

R$

1.500,00

21

NEUTRALIZANTEDE ALVEJANTEE
ALCALINIDADE.Neutralizador e anticloro
indicado para todos os tipos de tecidos. Elimina
residuos de cloro e neutraliza alcalinidade da
roupa em uma operacao. Seu uso deve evitar o
desgaste e amarelamento dos
tecidos.Aparencia: Uquido Hmpido; cor:
levemente esverdeado; densidade: 1,270 1,290; cornposicao: Metabissulfito de s6dio.
Embalagem de 301ts.

Unid.

SEVENGEL

24

R$ 249,50

R$

5.988,00

22

PAPEL HIGIENICOROLAO. Rolo com 300 metros
em fardo de 8 x 300m. 100%celulose. Branco.

Unid.

TALIMPO

160

R$

75,00

R$

12.000,00

23

REMOVEDORINODORO DE CERAS. Removedor
de ceras de alta eflclencia e rapids a!;aO,
indicado nas rernocoes mais dificeis, onde nao e
permitido odor. lndicado para trabalho de
rernocao em ambientes fechados ou com pouca
ventllacao como hospitais e clinicas. Deve
apresentar maior seguranca no manuseio e
baixa espurnacao, diminuindo o tempo ea rnaode-obra. Embalagem de 5 Its

Unid. SEVENGEL

20

R$ 125,00

R$

2.500,00

24

SABONETELIQUIDO. Sabonete Hquido
combinado com agente antisseptico de amplo
espectro de a!;ao microbicida - Triclosan
(lrgasan DP300). Deve estar pronto para uso e
alto poder de limpeza, desengordurante e
degermante. lngredientes hidratantes e
emolientes que proporcionam maior suavidade
e maciez pele; pH balanceado, indicado para
higiene de superffcies delicadas com maior
seguranca e conforto. Formulado especialmente
para profissionais das areas de saude e
alimenticia, que necessitam de protecao
microbiol6gica adicional. Embalagem Sits.

Unid.

180

R$

R$

11.700,00
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SELADORACRILICO.Base seladora que promova
uma perfeita aderencia ao piso, penetrando nos
poros e propiciando forte ancoragem para o
acabamento a ser aplicado em seguida. Deve
permitir maximizar o brilho quando utilizado
com o acabamento acrilico. Embalagem de 5

Unid.

20

SEVENGEL

R$

127,00

R$

2.540,00

Its.
VALOR TOTAL LOTE 02
VALOR TOTAL POR EXTENSO: CENTO E SETENTA Mil

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$170.000,00 {CENTO E SETENTA Mil REAIS.)

PROPONENTE: PAULO GIOGIANNI DE OLIVEIRA GURGEL- ME
ENDEREtO: RUA CON EGO MOU RAO, 48 - CENTRO -JAGUARIBE-CE
CNPJ N2: 10.756.272/0001-70
FONE: (88) 9 9708 - 3131
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
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PAULOGlaf;~NI
DE OLIVEIRAGURGEL
PAULO GIOGIANNI DE OLIVEIRA GURGEL
CPF: 011.351.963-03

~

R$ 170.000,00

