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FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DE 

ANAPURUSIMA 
LICITANET 

LICITAÇÕES  ON  LINL 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°  01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS MA 

FIS. n2  
PREGÃO ELETRÔNICO  NJ'  024/2021 

40 
ho, PROCESSO LICITATÓRIO 

Roc& 
104 13080937/2021 RUbCa 

No dia 15 de Setembro de 2021 no(a) FUNDO MUN0'1;:al.. 	, 	 FURUS/MA , inscrito(a) no CNPJ 19.045.584/0001-40, 

com sede a R  NEWTON  r).E1...0 n 274 CEP 65525-000 - Anappia 	s.;;F: t 
	

representado por lsadora  Catharine  do Nascimento 

Monteles, portador do ORE n' 00214110346, RESOLVE registrar preci../7', roxa eae' 
	:1;-.5(:1 em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) 

empresa(s) abaixo qualificada(s): 

Fornecedor: ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO-EPP 	 00.790.0":00; 

Representante: Aleandro Gonçalve Passarinho 

Telefone: (99) 3532-1341  

Email:  aleandropassannho hotrnail.co:o 

Endereço: R URBANO SANTOS. 50- CENTRO. S50 PF:io 	 . -15.840-000 

Item 	Descrição 	 Modelo 	Prego Unitário 	Valor Total 

11 	BALDE 	ALY-i. 20 LITROF:. 	120 	 UoiOade 	R$ 10,94 	 R$1.312,80 
Especificação•  ear  material 

plastic:o resistente com alga o 

capaciciade pare 20  iiiiros 

14 	BALDE ESPREMEDOR COM 	K.00 	 unidade 	R$ 65,80 	 R$3.948,00 
M r,  c0m.,L 	'tese  corn  

cerdas em microlibre. cabc 

alumMio rmm 

emborra;:bacia, tre'va centre, -.¡rie 

libera ou trav6 	base de 

mrcrotibra dei,envoivica  con,  

nanotecnologia sistema de 

Centrifugagao e enxague  co:; '.  Oco 
para  'transport?.  e capacidade 

•—\ 	 minima  de 10 litrcp. 

18 	CESTO quadrado  corn  pedar. 	242,00 

Produto injetado  ern  poliproprieno 

com apliceção de proteção 

com capacidade de 100 Litros. 

19 	CESTO quacirsoo  corn  pedal 
ProciierUu ;,:jetaclo em idolipropilePa  
corn  aplicação de proteção  UV  
com capacidade ha 30 Litrc.i;,. 

22 	DESINFETANTE 1000 ML - 	2.402.00 	lOam 
Especificação pare banheiro  cop-,  

aroma de pinho floral ou lavei- de  
porn  ação  germicide  e  bactericide  
—  corn  12 unidacies do 1000 in1 

34 	ESCOVA PAPA HIGIENIZACAO  
(le 	 f. 0,7; cerde. 
nyion 	caw)  em 

0,;;.riensiões' 

3.5xC',.2;,24rup (semorhante a 

escova Ce peptes, 

ridade IRS '108.00 R$25.920,00 

i-rdede R$46,12 R$11.068,80 

CElora R$ 25 00 R$60.000,00 

R$ 40'6 R$942,48 

https://dv7rs78smtpx8.cicwjtmr  )1.11-eportsiprega0/28472icomp,,,t. 	 o jp,eco _completo_357741818.html 
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Rubrica   4:7)  

 

  

Unidade R$ 19,52 R$1.171,20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA 

ditiariaSiS&22.j.2v  

R$303 cc 
wama.naemeas.././..111mmisme• 

Pegistro de Preço 

Modelo 

Unidade in9  

A presente At de Registic de Preços,  apes  lida e achada  conform,:  

Isa•cic,i•o • 

i•••‘••-•das cortes. 

eto Monteies 

•!:?Rit•iii0-EPP 
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Item 	Descriqdo 	 Qtde 

35 	ESCOVAS PARA SANITÁRIO EM 	60 30  
PLASTIC°  - Especificação: cabo  
plastic°, corn  cerdas em nylen, de 

qualidade. medidas 

aproximadas: 32cirn x 9cm. 

61 	RODO GRANDE DE ALUMÍNIO - 	60 00 	linidade 

com cabo reforçado. rio tamanho 

de 1 40cm, que não deixe o dabc 

exercer pressão sobre o corpo de 

rodo,  corn  sistema de borracha  
corn  canto vivo. que permite 

recolher liquidos de 62 cm de 

largo, a os tooic:,che de lata 

dursi•etildaoe.. 

Unida.je 	Mo. na 

As especificações técnicas constantes do processo  ern  epigrafe. assiot como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de 

Pregos e na Proposta de  Preens  integram esta  ARP.  independentemente de transcrigAo. 

A validade desta Ata de Registro de Preços é até 15/09/2022 a  center On  dia 15/09/2021 . 

https://dv7rs78smtpx8.cloudfrontnet/reports/pregao/28472/conipieto_relono..1 	-=',r;_preco_completo_357741818.html 	 2/2 
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