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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ANAPURUS/MA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO 
01101547/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL 'DE ANAPURUS -MA 

FiS. n9  Y  

'Pr04119-ILICITANGT' 
LICITAÇÓES ON,LIM 

Rubrica   Ifte 

No dia 09 de Novembro de 2021, no(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS/MA , inscrito(a) no CNPJ 11.927.361/0001-02, com sede à R 

SENADOR  JOSE  SARNEY n° 576 CEP 65525-000 — Anapurus-MA neste ato legalmente representado por Ana Carine do Nascimento Monteles, 

portador do CPF n° 00214123324, RESOLVE registrar pregos para eventual aquisição  ern  face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) 

abaixo qualificada(s): 

Fornecedor: COMERCIAL SYNTEC LTDA 	CNPJ: 14.946.761/0001-45 

Representante: Raissa Pestana Martins 

Telefone: (98) 3258-0455  

Email:  distribuidoralubeka@hotmail.com  

Endereço: R ISRAEL, 1 - JARDIM  SAO  CRISTOVAO, São Luis - MA - 65056-420 

Item  Descrição Quantidade. Unidade Marca 	Modelo Prego Unitário 	Valor Total 

1 	AGUA SAN ITARIA- 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. 

5.500,00 	Caixa 	RETIRO 	RETIRO 	 R$ 25,50 	R$140.250,00 

COMERCIAL 
SYNTEC 
LTDA:149467 
61000145 

Assinado de forma 
digital por COMERCIAL 
SYNTEC 
LTDA:14946761000145 
Dados: 2021.11.09 
11:59:45 -0300' 

Total: R$ 544.770,00 

https://dv7rs78smtpx8.cloudfrontnet/reports/pregao/31374/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_469492677.html  1/3 
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Quantidade. 	Unidade 	Marca 	Modelo 	 Preço Unitário 	Valor Total 

2.000,00 Galão 	MEGA 	MEGA 	 R 78,00 	R$156.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 44A 

FIS. n2  

Proc.n2  

09/11/2021 11:26 

Item 	Descrição 

2 	Antisséptico e um gel a base de 
álcool desodorizado para 
higienizar as mãos, ideal como 
suplemento as lavagens rotineiras 
com água e sabão. Evapora 
rapidamente sem deixar odor 
residual. A elevada concentração 

alcóolica na sua composição 
proporciona uma excelente ação 
anti-séptica, além de proporcionar 

hidratação pela ação da  aloe  vera. 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS: 
Elimina 99,99% da maioria dos 
microrganismos em 15 segundos. 

Não necessita de água ou 
toalha. Basta esfregar o gel nas 
mãos até sua evaporação 
completa em 30 segundos. * Evita 

a propagação de infecções 
protegendo sua saúde e de seus 
clientes. * Atende aos padrões 
exigidos pelo Ministério da Saúde. 
* Excelente emoliência, amacia as 
mãos sem causar ressecamento.* 
Eficácia Bactericida: 
Staphylococus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa e  

Salmonella  choleraesuis. 
INDICADO PARA USOS EM: 

Restaurantes, cozinhas 
industriais, indústrias alimentícias 
e de bebidas, hotéis, academias, 
creches, clinicas, hospitais, 
laboratórios diversos, enfermarias, 
maternidades e consultórios. 
MODO DE USAR: Aplicar 
diretamente nas mãos limpas e 
secas, esfregando-as levemente, 
espalhando por toda a superfície 
até secar completamente. Não 
use agua ou toalhas. Não 
enxágüe. Peso : 10 Kg 

3 	ALCOOL ANTISSEPTICO EM 	 360,00 Caixa 	RETIRO 	RETIRO 	 R$ 76,80 	R$27.648,00 
GEL- Especificação: gel a base de 
álcool desodorizado para 
higienizar as mãos, ideal como 
suplemento as lavagens rotineiras 
com água e sabão. Evapora 
rapidamente sem deixar odor 
residual, concentração alcóolica 
na sua composição proporciona 
uma excelente ação  anti-  séptica, 
Elimina 99,99% da maioria dos 
microrganismos em 15 segundos. 

Não necessita de água ou toalha. 
Evita a propagação de infecções, 
Excelente emoliéncia, amacia as 
mãos sem causar ressecamento. 
Eficácia Bactericida: 
Staphylococus aureus, 
seudomonasaeruginosa e  
Salmonella,  armazenado em refil 
de 500m1, caixa com 12 litros. 

COMERCIAL 	Assinado de forma digital 

SYNTEC 	por COMERCIAL SYNTEC 
LTDA:14946761000145 

LTDA:149467610 Dadoc 2021.11.09 

00145 	 110030 -03.00.  

Total: RS 544.770,00 

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/31374/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_469492677.html 	 2/3 
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Item 

9  

Descrição 

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

abrasivo. 

13 	HIDROXIDO DE SODIO 1KG 
(SODA CAUSTICA)-
Especificação: aspecto aract, 
escamas esbranquiçadas, 
altamente higroscôpico, peso 
molecular 40, formula aractenaoh, 
grau de pureza aract de 95%, 
característica adicional soda 
caustica, embalagem de 1kg 

24 	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 05 unidades. 

LICITANET - Ata de Registro de Prego 

Quantidade. Unidade Marca 	Modelo 

10.800,00 Unidade LIMPAMANIA LIMPAMANIA 

5.670,00 Unidade INDAIA 	INDAIA 

2.100,00 Fardo BRASFORTE BRASFORTE 

rhif Li itdo iiii1UPAL DE AkAPURUS -MA  
NS.  n2 

Prego Unitário 	Ta  or  o 

Proc.rig 

Rubrica 

	

R$ 18,00 	R$102.060,00 

	

R$ 52,00 	R$109.200,00 

R$ 089 

Total: R$ 544.770,00 

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 09/11/2022, a contar do dia 09/11/2021 

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes. 

4a  q. 	8-‘A  
Cantle  do Nascimento onteles 

GESTORA DO  FMS  
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LTDA:149467610001 LTDA:14946761000145 
Dodos :2021.11.09 12:01:00 

45 	 -0300 

COMERCIAL SYNTEC LTDA 
14.946.761/0001-45 

https://dv7rs78smtpx8.cloudfrontnet/reports/pregao/31374/completo_relatorio...ata_registro_preco_completo_469492677.html  3/3 
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