
18,00 	Caixa  start 	 start 

180,00 	Unidade 	JSN 	 JSN 

15 	CERA LIQUIDA 1 LITROS - 
Especificação : de 1a qualidade 
composição dispersões acrilicas, 
emulsão de polietileno, solvente, 
preservante, antiespumante, 
resina fumácia, plastificante, 
nivelador, corante, essência e 
agua, embalagem plastica de I 

litro, caixa com 12 unidades, 
deverá conter na embalagem do 
produto a identificação, prazo de 
validade, registro ou notificação na 
ANVISA/MS. 

17 	CESTO DE LIXO em 
polipropileno, sem tampa com 
capacidade de aproximadamente 
15 litros, na cor marfim. 

R$ 37,49 	 R$674,82 

R$ 15,00 	 R$2.700,00 
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LICITANET' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

Proc.ng 

  

No dia 15 de Setembro de 2021. no(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPURUS/MA , inscrito(a) 

com sede à R  NEWTON  BELO n° 274 CEP 65525-000 — Anapurus-MA neste ato legalmente representado por  Isadore Catharine  do Nascimento 

Monteles, portador do CPF n° 00214110346, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) 

empresa(s) abaixo qualificada(s): 

Fornecedor: L H C SOARES EPP 	CNPJ: 10.513.552/0001-57 

Representante: L H C SOARES EPP 

Telefone: (99) 9998-5686  

Email:  Ic.alimentacao@hotmail.com  

Endereço: RUA MARECHAL COSTA E SILVA, 736 - CASTELO BRANCO, Caxias - MA - 65600-350 

Item 	Descrição Qtde 	Unidade 	Marca 	Modelo Prego Unitário 	Valor Total 

     

1 	AGUA SANITARIA - 
Especificação: composição: 
hipoclorito de sódio e água, 
principio ativo: hipoclorito de sódio 
teor de cloro ativo 2,0% a 
2,5%Op/p cor amarela esverdeada 
bastante fraca, aplicação lavagem 
e alvejante de roupas, banheiros, 
pias, com ação desinfetante e 
bactericida, acondicionada em 
embalagem plástica de 1 litro, a 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número do lote, validade e número 
de registro no ministério da saúde, 
caixa com 12 unidades de 1000 ml 

13 	BALDE COM TAMPA 20 LITROS, 
confeccionado em material de alta 
resistência. 

2.550,00 	Caixa 	DULAGO 	DULAGO 	R$ 15,90 	 R$40.545,00 

60,00 	Unidade 	ARQPLAST 	ARQPLAST 	R$ 26,99 	 R$1.619,40 

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/28472/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_551953327.html  1/4 



LICITANET - Ata de Registro de Prego 

Qtde Unidade Marca Modelo Prego Unitário 	Valor Total 

600,00 Unidade colgate colgate R$ 2,64 	 R$1.584,00 

450,00 Galão sanol sanol .905,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA , 
pinho galão 5 litros: desinfetantes 
concentrados eucalipto, floral ou 
lavanda, para lavagem geral de 
superfícies, banheiros e utensílios, 
por ser concentrado, proporciona 
otimização em sua utilização. Teor 
de ativos: 25 °A, diluição  maxima:  

1/200. Antisséptico, germicida e 
bactericida, aspecto fisico: liquida. 

25 	DESODORIZADOR SANITÁRIO 
35G - Especificação: composição 
paradicloro benzeno essência e 
corante, peso liquido 35 g, 
aspecto físico tablete sólido, 
características adicionais suporte 
plástico para vaso sanitário. 

26 	DETERGENTE MULTIUSO 500 
ML - Especificação: composição 
tesoativos ani6nicos, coadjuvante, 
preservantes, componente ativo 
linear alquibenzeno sulfonato de 
sódio, aplicação remoção de 
gorduras de louças, talheres e 
panelas, com ou sem aroma, 
caixa com 24 unidades de 500 ml 

27 	DETERGENTE NEUTRO- 
Especificação: composição 
tesoativos anionicos, coadjuvante, 
preservantes, componente ativo 
linear alquibenzeno sulfonato de 
sódio, aplicação remoção de 
gorduras de louças, talheres e 
panelas, com ou sem aroma, 
caixa com 12 unidades de 500 ml 

30 	ESCOVA DE UNHA 

31 	ESCOVA DENTAL ADULTO, c/ 
cerdas de  nylon  macia, com 03 
fileiras, contendo 28 tufos, 
aparadas reto, cores variadas sob 
pigmentação atóxica, medindo cm, 
dentifrício uniformemente e 
arredondadas, cabo 0,25 cm. 

32 	ESCOVA DENTAL INFANTIL, c/ 
cerdas de  nylon  macia, com 03 
Fileiras, contendo 28 tufos, 
aparadas uniformemente e 
arredondadas, cabo reto, cores 
variadas sob pigmentação atóxica, 
medindo entre 14 e 15 cm, 

dentifrício 

37 	Esponja dupla face (fibra e 
espuma), formato retangular, 
medindo 110x75x23mm, 
abrasividade média. Composição: 
espuma de poliuretano com 
bactericida, fibra sintética com 
abrasivo. 

450,00 Unidade nutrilar nutrilar 

150,00 Caixa oi ai 

360,00 Caixa fc fc 

30,00 Unidade ricca ricca 

120,00 Unidade condor condor 

150,00 Unidade condor condor 

1.800,00 Unidade  wish wish  

R$ 29,99 	 R$4.498,50 

R$ 15,38 	 R$5.536,80 

R$ 3,03 	 R$454,50 

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/28472/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_551953327.html 	 2/4 
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Item 	Descrição 

21 	CREME DENTAL, com 50 mg. 

23 	DESINFETANTE 5 LITROS- 
Especificação: com aroma de 

	 ,I 

 RS.  0.2..  

R$ 1,37 	 R$616,50 

eirCrO 

Rubrica 

R$ 1,99 	 R$59,70 

R$ 3,03 	 R$363,60 

R$ 0,67 	 R$1.206,00 
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Item 	Descrição 

38 	FLANELA DE LIMPEZA 40X50 

CM - Especificação: 100% 

algodão 40 x 50 cm 

41 	HIDRÓXIDO DE SÓDIO 1KG 

(soda caustica)- Especificação: 
aspecto aract, escamas 

esbranquiçadas, altamente 
higrosc6pico, peso molecular 40, 

formula aractenaoh, grau de 

pureza aract de 95%, 

característica adicional soda 

caustica, embalagem de 1kg 

43 	LIMPA ALUMÍNIO 500ML - 

Especificação: detergente acido; 
linear alquil benzeno sulfonado. 
ácido cloridrico, acido cítrico, 

corante, essência e agua, 
embalagem plástica com 500m1. 

44 	LIMPA VIDROS 500 ML - 
Especificação: aspecto físico 
liquido composição: lauril éter, 
sulfato de sodio, caracteristicas 
adicionais pulerizador com gatilho 
embalagem plástica com 500 ml 

45 	LIMPADOR DE QUADRO 
BRANCO, caixa c/20 und. 

46 	LIXEIRA - cesto plástico telado 

reforçado sem tampa - capacidade 
15 litros 

47 	LUSTRA MOVEIS 200 ML - 
Especificação: componentes ceras 
naturais, aroma lavanda, 

aplicação moveis e superfícies 
lisas embalagem 200m1 

48 	LUVA DE LIMPEZA, em borracha 
de  latex  natural, tamanho 
GRANDE, com revestimento 
interno reforçado e com superfície 

externa antiderrapante. Certificado 
do !METRO pela NBR 13393 

49 	LUVA DE LIMPEZA em borracha 
de  latex  natural, tamanho MEDIA, 
com revestimento interno 
reforçado e  corn  superfície externa 

antiderrapante. Certificado do 
IMETRO pela NBR 13393 

50 	LUVA PARA LIMPEZA em  latex  
natural, cano longo com forro e 
antiderrapante (tamanho G e M) 

59 	RODO  PUSH  GRANDE - 
Especificação: dimensões: 
51,8x3,5x9,5 com perfil de 

borracha dupla, puxa mais agua - 
alcança grandes espaços sem 
danificar moveis e paredes - 
presilhas para fixar pano 

LICITANET - Ata de Registro de Preço 

Qtde Unidade Marca Modelo Prego Unitário Valor Total 

900,00 Unidade maranhao maranhao R$ 2,03 R$1.827,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA 

600,00 Unidade nutrilar nutrilar 	FiSR934.2-9-5-----1-U3  .124:29.......-.... 
Procr0 

750,00 Unidade dulago dulago R$ 1,57 R$1.177,50 

145,00 Unidade  start start  R$ 3,49 R$506,05 

45,00 CX carbrink carbrink R$ 88,79 R$3.995,55 

300,00 Unidade ARQPLAST ARQPLAST R$ 6,87 R$2.061,00 

120,00 Unidade YPE YPE R$4,25 R$510,00 

840,00 Par  yolk yolk  R$ 3,89 R$3.267,60 

600,00 Par  yolk yolk  R$ 4,47 R$2.682,00 

150,00 Par danny danny R$ 6,03 R$904,50 

90,00 Unidade bettanin bettanin R$ 21,99 R$1.979,10 

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/28472/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_551953327.html 	 3/4 
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R$431,40 

Rubrica 	 
R$ 7,19 

Qtde Unidade Marca Modelo 

450,00 Caixa princesa princesa 

60,00  UNIDADE  start start 

316,00 Fardo flux flix 

670,00 Fardo flik flik 

57,00 Fardo marqplast marqplast 

57,00 Fardo sulquimica sulquimica 

57,00 Fardo marqplast marqplast 

2,00  PCT  descarpack descarpack 

240,00 Unidade maranhao maranhao 

Prego Unitário 	Valor Total 

R$ 55,65 	 R$25.042,50  

R$ 22,76 	 R$7.192,16 

R$ 56,99 	 R$38.183,30 

R$ 8,99 R$512,43 

R$ 8,99 R$512,43 

R$ 6,90 R$393,30 

R$ 21,99 R$43,98 

R$ 4,12 R$988,80 

As especificações técnicas constantes do processo em epigrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de 
Pregos e na Proposta de Pregos integram esta  ARP,  independentemente de transcrição. 

A validade desta Ata de Registro de Preços é até 15/09/2022 , a contar do dia 15/09/2021 . 

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é a 	elas partes. 

Isadora Cat 	 ento Monteles 
GE ORADOF AS 

c çop\u 
L H C SOARES EPP 
10.513.552/0001-57 

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/28472/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_551953327.html  414 

Item 	Descrição 

63 	SABÃO EM BARRA - 
Especificação: sabão de ácidos 
graxos de soja, linear alquil 
benzeno, sulfato de sódio, 
coadjuvante, glicerina, agente 
anti-redepositante, com 5 
unidades de 200g, com 50 
unidades 

67 	SABONETE LIQUIDO - 
apresentação em embalagem  

PET,  com 500 ml, antibacteriano, 
fragrâncias diversas. 

68 	SACO PARA LIXO 15 LITROS - 
Especificação: capacidade 15 
litros, cor azul, apresentação peça 
única, largura 63cm, altura 80cm, 
aplicação coleta de lixo fardo com 
25 pacotes com 10 unidades. 

70 	SACO PARA LIXO 100 LITROS - 
Especificação: capacidade 100 
litros, apresentação pega única, 
largura 105, altura 75, aplicação 
coleta de lixo, fardo com 25 
pacotes com 10 unidades. 

72 	SACOLA PLÁSTICA— capacidade 
10 litros, embalagem com 100 
unidades. 

73 	SACOLA PLÁSTICA— capacidade 
15 litros, embalagem com 100 
unidades. 

74 	SACOLA PLÁSTICA — capacidade 
5 litros, embalagem com 100 
unidades. 

75 	TOUCA DE CABELO, embalagem 
com 1.000 unidades 

78 	VASSOURA 35 CM - 
Especificação: com cerdas de 
palha material cerdas palha, 
comprimento cerdas 35cm 
características adicionais sem 
cabo, aplicação limpeza geral. 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE ANAPURUS -MA 

ft. n9  ç.  

Proc.n9  
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