
Atenciosamente,

MARIÁáAÍANE MARQUES
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Rublicalw,\
PRETEITUM MUNICIPAI DEÁI,TO ALEGRE DO PINDÂRÉ. MA

Àv. roão ).ürr,s/N - ceorro
cNPl: or.612.432/0001.2r

Alto Alegre do Pindaré/MA, 25 de Abrilde 2022.

A Suo Ercelê,tclo, o Senhor,

FBANCISCO DANÍAS RIBEIRO HLHO

PreÍeíto do Cidade de Alto Alegre do Pindoté "MA
Av. João xxlll, S/N - centtu,
Alto Alegrc do Pindoré - MA- MA

Assuhto: aqulslção de Moteriol de LlmPezo

Hospítolot e Mote ol Pemonente de

lotetesse d., Secrctoáo Múnlclpol de Soúde do
Municíplo de Àko Àlegre do Ptndoré/MA.

Excelentíssimo Senhor,
Tendo em vista a necessidade de aquisição de material dê

consumo dê limpeze e mâterial permenente para o hospital dê Alto Alegre do Pindaré-MA, venho

por meio deste, solicitar de Vossa Excelência a aquisição, conforme Projeto Básico em anexo,

evitando âssim a falta dos mesmos e garantindo o pefeito funcionamênto do sistema Municipal

de saúde.
Tal §olicitação justiÍica-se pelâ nêcessidade de manter um estoque

que viâbilize as atividades de limpeza diáriâs, bem como a assepsia em todos os prédios

vinclllados à secretaria Municipal de 5aúde, proporcionando condições de higiene adequadas

para o desenvolvimento dos trabalhos realizados nos prédios públicos municipais'

Os quantitativos indicados aprêsentaíam seus cálculos baseados

nâ útili?ação média mensâlde materiâis.

As especificações contidas no Anexo I deste ofício, foram fÍuto de

reuniões com a área técnicâ do Município.

A âquisição por intermédio de Atâ de Registro de Preços é o modo

mais ãdequado para o atendimento da dêmanda em tela, devido a constantes oscilações no

quantitãtivo de pacientes, âlém de seÍ, finânceiramente, mais vantajosa para o MÚnicípio ê evitar

a formação desnecessária de estoques e perdâ de materiais, conÍorme prece'tua o art 39, inciso lv

do Decrêto ne 7.892/2013.

cumpre frisar que temos em vigor a Ata de RêSistro dê Preços ns

0!2/2022, o eináíia do Pregão Eletrônico SRP ne 014/2022 e PÍocesso ne 080/2022 como os

pra;os temporais dos trámites processuais são imprevisíveis e paía que não haja descontinÚidade

na aquisição dos medicamentos, solicitamos que seja autorizado o procedimento para âquisição

supracitâda, conforme planilha em ânexo.

Por fim, renovo a Vossa Excelênciâ, os protestos de elevada

estima e distinta consideração.

Secretárla Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré
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PRETEITURÂ MUNICIPÁIDE ÂLTO ÂLEGRE DO PINDÂRÉ.

Âv. roão )LXlll, §/N - Ccotro
cNPlt 01.612.432 looo1.2 |

F olhas n1

Processo n3

R u blac.;

PLÂI{ILHÂ I-ATÂ OE REGISTRO DE PREçO N' 01212022- PREGÃO ELETRÔNrcO SRP NC 014/2022 _
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 080/2022 - SÂLDO REMANESCTI{ÍE

IOTE I- MAÍERIAL DE LIMPTZA HOSPITÀLÂR

N" ITEM UNO QTD,

1 Dêrergeíte de 5 litros do ripo BLUE LNE

HEÁLÍH 8T902 ou similâr (dêlêrgente áreês

críti.à, Limpado. de uso geÍal Íomulâdo a

partir de tenroativos aniôíicos ê n5o iônicos
@m principio âtivo de ácido álquilsulÍônico;
produro solúvel em ásua na concentrâçãô
de o,25% l1/4ool.

300 R5 220,00 Rs 66.000,00

2 Dete.Sete de 5 lúros do tipo 8Í36 o0

similar. (DeteGentê limpador multiuso)
DeterSente des€ngordurante utilizável êm

diveGar superíícies coho: pisos, paredês,
pláíicos, supertÍcies vitrificâdas, metâis e

tsido5,.ombranqueadoróptico,atenuâdôr
de espuma, lev€ odor, pH 3,0o á 9,50;

sôlúvêl êm ásla nâ concê.$aÉo 0,5%
(u2oo).

32.1 Rs 225,00 Rs ,2.900,00

1 Removedor d€ cera de 5 litros do tipo 6LUE

LINE HEÀLTH 8Í981 ou similar kemovêdor
dê.era) Removedo. de rêsinas ectílicas

inodoro, ãlcalino, âção rápidâ .om retitÍo
Âs 495,00 Rs 7.425,00

hpê.m€abilirante de 5 litrot do tipo 8LUÉ

LlNt BEÁÍ 8T912 oo similár (cera hospnâlâr)
lmpêrmeâbilizântê hospltâlâr áoílico
temoplásti@ mêtãlizado a bâsê de á8uaj

rêsina âcríica mêtalizada e ântidedapanre e

150 Rs 320,00 ^, *.*r,* 
|

5 selador de 5 lit.os do tipo BoMcRlL BÍ82 ou

similár (impemeâbilnânte do pÊo) selâdô.
hosoitàlar a bare dê rêsinas.crili€5

150 Rs 268,00 R$ 40.200,00

6 Dêtergerte de 5 litrôs do tipo aLUE LINE

HEALTH BÍ919 o! emilár (deleÍ8ênte

enzimático intttumental cirúrBico)

Detergente enrimático com cinco en.imâs

hidroliticas (duas proteàse5, umâ celulãse,

uma ãmilãse, !ma lipáse); sistême sHG;

diluição 1/10o0.

216 R5 s90,00 Rs 127.440,00

D€TEiGENTE ALCÀLINO GOROURAS

CÂRBONIZAOO de 5 lit.os doÍipo BT 322 ou

similar ÍCo?inhá) Deteís€nte desincrustãste

alelino remoção de cordurâs caóoniuadâs

e não câ.boniradâs em lornos, fo8õês,

chápas, €ojfas e superfícies em gelâl,

dilutão 1/200.

500 R$ 265,00 Âs 132.500,00

8 DET€RGENÍE de 5 litros do lipo 8Í307 ou

similar (derincrusra5te) DeterSente

desincrustâst€ ácido, soluÉo líquidã

decãpa.te para limpê.á pêsada de utensilios

€ eupedícies de âlumínio, inox ê pisos com

350 Rs 232,s0 Rs 81.375,00
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PREIEITURÂ MUNICIPAI, DE AI,TOÂLEGRE DO PINDÁRÉ ' MA

R u blicai

Av- loáo xxlll,s/N - Ccntro
CNPI:01.612.4t -2

ferrugem ên indústrias ãlimênticiâs.

sàboíete Lhuido do ripo saB EsPllMÁ

ÍRICLOSAN B G 800M1-sl.lAvE ou similar

Gâbonête antisséptico) sabonete Líquido

Eacte.icidá com disoeneacão em espuma
com lâudor dermãtolócico§ e bãdericida
comprcvada pa.õ cepâs de tscherichia coli,
Stáphylococcus sâlmonelá

choleíaEuÉ e Pseodômonas aeru8inose.

R5 s4,90 R5 21.960,00

10 D6inf€tánle de 5 litros do tipo BLUE LINE

HEÁLÍH 8Í9ol ou similât: OesioÍetante
hospitala. para súpêÍÍíciês fi€§ e á.ti8os não

críti@s com principio âlto de Bigu.nidâ

Poliméricâ e quaternário de amôí'iâ de s!

8erâção solúvel em água na concentração
o,5% 11/2OOl.

324 Rs 821,45 P,5 266.149,40

1l Desiníetãnte dê 5 lit.os do tipo DEÍERBoM

BÍ29 oo samila. - Dêsinfêtante côncenÍado
ã base de CloÍeto de Alquil Dimetil Eenzil

Amôniô de 5! 8erâção indi.edo Parã

desinfêcção e limpezâ de superfícies íixas

êm 8eral, pos§ui átividadê ántimi.robiana
comprovada etrevés de lâudos reahâdos
êm láborãtório credenciâdo oela ANVISÂ

êlEz na êliminação de sâlmonellã,

staphyloccocus auíeus, Escherichia coll e

Pseudômonar aeruginosã

300 Rs 242,50 R5 72 75o,oo

72 LWA do tipo NEoúTEx LoNGA ou similar:

LuE de seguíânçâ .onÍeccionâda êm látêx

de Borachá nâturál.efo4áde com banho dê

látex sintéti.o {neôprenê), anatômió, sem

virola, FoÍeda internámêntê com floc6 de

àlsodão, com antidêÍapante n. face palmâr

e dedot, .eútilizável, pbdoto de âcordo com

ar normâs de proteção contrà riscos

meâíi@s(nomas Bs EN 388 e EN 420)

250 Rs 13,99 R§ 3.497,50

13 aháciente de 5litros do tipo LIMÍEX lQ sT

104 ou similâ.- Amaciônte concenbâdo para

lâvândêriâs indústriâs com redutot estático;

diulívêlôá concenvâção de 2mllks de roupa

15 R5 1.671,31 Rs 25.069,65

14 Dêtergente de 50 litros do tiPo LllúTEx LQ

BÍ 203 ou simihr. oêtergênte líquido para

lâva ,oupas âs êtâpâs de umectação, pré_

lâvagem e lavasem de librâs têxteis em

8êral, diluívelna concentração de 2ml^8 de

15 Rs 2.040,00 Rs 30,600,00

15 Dêsincíustânte de s0 lit.os do tipo LIMÍEX

tq 8Í 5oo oú samilar. aditivo D€sincruttânte

Alcâlino para pré_lávagem de lib6s têlteÉ
paíâ rêmoção dê fezes, urina, vomito,

sântue, Proteína5, mêdi.ãmento Sorduraj
diluível na concentrâção de 3ml^s de roupô

15 Rs 1.155,00 Rs 17 325,00

16 Dêsinfetânrê de 50 litros do tipo LIMÍEx Lq

BÍ 2o1ou similâr:DsinÍêta.te pârâ roup
15 Rs 956,00 Rs 14,340,00
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Folhes no

Processo

Rublica;

PRIFEITUM MUNICIPAI, DE ALTOÁLEGREDO PINDÁRÉ. MÀ
Av. roão xxIIL s/N'Cêntro

.6\2,432 lOOO1
bâse dê ácido à€ético e peróxido de
hidrogênio com eÍiciência comprovado por

laudos Írente aos hidorgânisôos
stâphyo.occus $lmonele
cholêrâesuis e psêudômonãs âêruainosa:

diluivêl na concenÍâção de 0,5m1/ks de

t'7 Neotíalizador de 50lit.or dotipo IIMTEX Lq
BÍ 4o1ou similar: Neutralizador dê resíduos
alcâlinos pára manutenção do ph, pa.a
pÍo.essos de amaciâhento ê certriÍugação;
dilüivel nâ concenkãção de 0,5m1/kg de

15 Rs 1 667,12 R$ 25.006,30

VALOR ÍOÍAT DO LOÍ' I R$ 1.052.533,75

loTE fi llANENTE

1 oispen$do. de papel interÍolhado paÉ uto
profi§sional em poliprcpilenor a@mpanha

châve de dêstrâvãmento, trava, pârafusos e
50 R§ 3,500,OO

2 CARRO DOTTPO MULTIF SÍANO OU SIMILÂR,

COM TAMPÁ,/SACO ÁM CZIPER Caío
funcional Produu ido em polipropileno deâka
r6i5tência pára a limperâ p.oiissional,

píoÍissional. TÉnsporta matêriai5 para maior

eticiên.ie na limpela e nã remôção de lixo

Dirponílel.om tampa e bolsã com uiPêr ou

rem ziper. capacidade máximâ 100 k8.

I Rs t 503,87 R9 1 50a,87

3 SABONETEIRÁ ESPUMÂ/SPRAY Dispensedor

de Sâbonete Bpuma para uso profissionãl

eú polipropileno Pâre .efil Ba8 Dêscártáv€l

de até 8ooml; acômpanhâ châve de

destravamento, trãva, parafúsos ê buchâs

50 63,00 Rs 3.150,m

OOSADORÂ ALCOOL Dispentâdor de ákool

Sellíquido para Uso paÍã uso proÍlssionalem
polipropileno pâh reÍil Bag Descârtável d€

ãté 8ooml, â€ompanhà châvê de

dettravamento, tÍava, paraíusos e buchar

50 R$ 150,00 R5 7-s00,00

5 PULVERIZÁOO8 DE COMPRESSÀO PREVIA dO

Tipo PCP-1P o! sjmilar, Pulverizador de

compressão pÍévia. Capacidede útili 1L e

Pretsão Máxima:3,0 bar (43,5 psi)

50 R5 86,72 R5 4,336,00

6 LlXalRÂ COM PEDÂL 151 Bâlde com

capacidade pàra 15liros Parãtransporte de
produtos e demâis acessóriôs otilizádos

durante a limperâ de ambientês. Produzido

em polipropileío de alte .etistência com

âlça ãnatômi.â. corês difêrenciêdês pàra

ordêncão contrâ a conta minãÉo cruzada.

25 R$ 157,46 Rs 3.936,50

Dlsco LIMP ULÍRA PEsADA Oitco limPerâ
peseda composte dê mânta não tecidâ dê

libíar sintéticas imp.egnõdâ com ãb.asivos

â nifi.iãis em grãos, através de.esina de.lta
resistência. polinerizãdo, rem odor;

50 R5 179,70 R5 8.98s,0O
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PREFEITURâ MUNICIPÂI DE ÀLTO ÁLEGRE DO PINDÁRÉ' MA

F"'n;.'':-o6-]
Processo

Ru blicai

Av.loáo XXIIL S/N - cêntro
CNPJ:01.61 -2

diâmetro: 510 md, 8Íátuturâ (r10o cm 2)

= 18.8 +l1.5j erpessuÉ {mm) =22 +/- 1.s.

3 LIXEIRA COM PEOÂI 251 Bâlde .om
cãpãcidâdê para 25lit.ot pa.a transporte de
produior e deÍnâit ãcêtsórios ltilirâdos
duÍant€ à lihpera dê âmbiêntes. PÍoduzido
em polipropaleno dê âltâ resistênciâ côm
álçá ãnetômi.â. Cores difê.ênciadãs pára

!rdencão contra â contaminecâo cÍuzadã.

25 Rs 197,89 R5 4.947,25

9 LIXaIRÂ COM PÊDAL 601 Balde com
cepacidade pâ.â 60 litros pe.á trãnsporte dê
produt$ e denáit âce$órios utilkados
dur.nte â limpeza de ambiêntes. Produzido
êm polip.opileno de âlte resistênciã com
àl{à anatômica. Cores diferencradas pa.a

o.qêncão contra à contãminação cruzâdá-

25 Rs 291,44 R5 7.286,00

10 LlxElRA CoM PEDAL 1001 Balde com
capãcidâde pâra 100 litros para t.ân5pôrte
de prôdútos e demais âcessórios utilizedos

durànte a limpezâ dê ãmbientes. P.ôduzido

em pollpíopileno dê altê resistência .om
ãlça an.tômicá. cores diferenciàdás pára

prêvenção contre e contaminâção crozada.

)a Rs a06,21 R5 20 155,25

VÀLOR TOIAI DO IOTE Í ns65,104,87

vaLoÊ ToÍÁL rsÍrMAoo n91.117.843,62
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