
 
 

 
                                                                      

 

PESQUISA DE PREÇO 

 

Praia Grande, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

REQUISITANTE: Secretaria de Assistência Social – Divisão de Compras 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.  

 

Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotar os preços para os itens abaixo relacionados, peço ainda, que a resposta seja 

enviada até o dia 27/01/21, às 16h, via e-mail: seascompras@praiagrande.sp.gov.br 

ITEM DESCRIÇÃO Unid. Qtd. 
Marca/Fabricante 

Industrializador 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 

Absorvente Higiênico: para uso externo; 
com abas; a base de gel ou fibra 
celulósica; cobertura suave; formato 
anatômico; para fluxo normal; pacote com 
08 unidades. Validade mínima de 06 (seis) 
meses após a data de entrega. 

Pct. 1512 

   

2 
Algodão Hidrófilo: 100% puro algodão; 
em rolo de 500g. Validade mínima de 06 
(seis) meses após a data de entrega. 

Rolo 400 
   

3 

Aparelho de barbear: com 02 (duas) 
lâminas paralelas, em aço inoxidável; 
confeccionado em plástico resistente; com 
fita lubrificante; embalagem com 02 
(duas) unidades. Validade mínima de 06 
(seis) meses após a data de entrega. 

Pct. 3768 

   

4 

Condicionador infantil: desenvolvido para 
condicionar e desembaraçar suavemente 
os cabelos do bebê, que não irrite os olhos 
nem a pele; sem álcool; frasco com 200 a 
350 ml. Validade mínima de 06 (seis) 
meses após a data de entrega. 

Frasco 600 

   

5 

Condicionador adulto: para todos os tipos 
de cabelos; em galão com 4.600/5.000 ml. 
Validade mínima de 06 (seis) meses após a 
data de entrega. 

Galão 333 

   

6 
Creme dental adulto: com flúor, peso 
aproximado 90g. Validade mínima de 06 
(seis) meses após a data de entrega. 

Tubo 1582 
   

7 

Creme dental infantil: sabor de frutas, 
com flúor, embalagem com no mínimo 50 
g. Validade mínima de 06 (seis) meses 
após a data de entrega. 

Tubo 456 

   

8 

Creme para pentear, uso infatil, sem 
enxague, para todos os tipos de cabelo, 
testado dermatologicamente, embalagem 
de 200 a 300 ml. Validade mínima de 06 

Frasco 324 
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(seis) meses após a data de entrega. 

9 

Desodorante roll on: antitranspirante; 
sem perfume; frasco com no mínimo 50 
ml. Validade mínima de 06 (seis) meses 
após a data de entrega. 

Unid. 3408 

   

10 

Escova de dente infantil: com cerdas 
extra-macias, cabeça com cantos 
arredondados e cabo emborrachado. 
Diversas cores. Embalagem individual. 

Unid. 492 

   

11 
Escova de dente adulto: com cerdas 
macias e cabo emborrachado. Diversas 
cores. Embalagem individual. 

Unid. 2580 
   

12 

Kit de Pente e Escova Infantil: escova em 
plástico com cerdas macias em nylon e 
pente em plástico com pontas 
arredondadas. Material atóxico. Diversas 
cores. Embalagem contendo 1 pente e 1 
escova. 

Unid. 69 

   

13 

Kit de Higiene, Shampoo 2 em 1 
(shampoo/condicionador) com 
aproximadamente 30ml; sabonete 
glicerinado com aproximadamente 20gr; 
pente reto plástico; escova dental 
descartável com aproximadamente 20 
tufos; creme dental com 
aproximadamente 18gr. Os kits deverão 
ser embalados individualmente em saco 
plástico. Validade mínima de 06 (seis) 
meses após a data de entrega. 

Unid 1320 

   

14 
Escova de cabelo adulto: cabo em 
polipropileno; cerdas macias de plástico. 
Cores diversas. Embalagem individual. 

Unid. 784 
   

15 
Esponja para banho: totalmente em 
espuma; formato oval. Cores diversas. 
Embaladas individualmente. 

Unid. 1485 
   

16 

Fio dental: encerado; resistente; vedado 
em caixa com rolo de 50 metros. Validade 
mínima de 06 (seis) meses após a data de 
entrega. 

Unid. 728 

   

17 

Hastes flexíveis: com pontas de algodão. 
Antigerme. Embalagem com 150 
unidades. Validade mínima de 06 (seis) 
meses após a data de entrega. 

Cx. 436 

   

18 
Pente fino: em aço inoxidável, para 
tratamento de piolhos e lêndeas, cores 
diversas. Embalagem individual. 

Unid. 796 
   

19 

Sabonete em barra, uso infantil, ph 
neutro, aproximadamente 80 g. Testado 
dermatologicamente e hipoalergênico. 
Validade mínima de 06 (seis) meses após a 

Unid 2028 

   



 
 

 
                                                                      

data de entrega. 

20 

Sabonete líquido adulto para banho: com 
efeito bactericida com menor 
irritabilidade, embalagem de 5 litros. 
Validade mínima de 1 (um) ano no 
momento da entrega. 

Galão 404 

   

21 

Sabonete líquido infantil para banho: 
hipoalergênico. Embalagem de 200ml a 
250ml. Validade mínima de 06 (seis) 
meses após a data de entrega. 

Unid. 588 

   

22 

Shampoo adulto: para todos os tipos de 
cabelo, em galão com 4600/5000 ml. 
Validade mínima de 06 (seis) meses após a 
data de entrega. 

Galão 390 

   

23 

Shampoo infantil: com fórmula sem álcool 
e ph neutro, que não irrita os olhos e nem 
a pele. Frasco com 200 a 350 ml. Validade 
mínima de 06 (seis) meses após a data de 
entrega. 

Frasco 600 

   

24 

Talco, antisséptico, uso adulto,  para as 
axilas e pés, fragrância unissex, 
embalagem com aproximadamente 100 
grs. Testado clinicamente. Validade 
mínima de 06 (seis) meses após a data de 
entrega. 

Unid 512 

   

25 

Talco infantil: Suave para a pele do bebê 
protege contra as assaduras, tem ação 
anti-séptica e antibacteriana. 
Aproximadamente 200 grs. Validade 
mínima de 06 (seis) meses após a data de 
entrega. 

Unid. 300 

   

Valor Total  
 

O PROPONENTE DEVERÁ DECLARAR: 

 

1 – O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. 

2 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 DIAS. (TEMPO ESTIMADO PARA OS TRÂMITES PROCESSUAIS). 

3 – PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. 

4 – ENVIAR DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

5 – A PROPOSTA DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, COM A INFORMAÇÃO DE CNPJ, DEVIDAMENTE 

CARIMBADA E ASSINADA.  
 

OBSERVAÇÃO: 

 

 O PREÇO OFERTADO DEVERÁ INCLUIR TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS DA PROPONENTE, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS QUE RECAIAM SOBRE O OBJETO LICITADO, E CONSTITUIRÁ A 

ÚNICA E COMPLETA REMUNERAÇÃO PELA ENTREGA DOS ITENS. 

 

 Atenciosamente, 

 

VERA LÚCIA COSTA SOARES 

Diretora de Divisão de Compras  

SEAS-8.3.2 


