ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ:(l6.I84.2S3/OOOI-49

Sile: hltps://www.pedrciras.ma.gov.br/

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 20210539/2021
Processo Administralivo n° 0305003/2021

Pregão Presencial n° 022/2021

Ao 01 dia do mês de setembro do ano de 2021, o MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, através da
Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ sob o n° 06.184.253/0001-49, com sede na
Avenida Rio Branco, n° 111, CEP: 65.725-000, Centro, Pedreiras/MA, neste ato representado pelo

Secretário Municipal de Administração, Sr° Damiâo Felipe Barbosa, (ÓRGÃO GERENCIADOR),
resolve registrar os preços das licitantes signatárias, vencedoras do Pregão Presencial n° 022/2021, sob o

regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Contratação de
empresa para a aquisição de material de expediente, destinados a suprir as necessidades do Município de
Pedreiras - MA, a teor do disposto na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Municipal n° 004/2021,
Decreto Federal n® 7.892/2013 aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n®
8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie:
Empresa: LF M TORRES AVILA • EI'P: C.N.P.J. n" 38.264.264W01-25,tiUbelecWa â R CAMPO DO BELEM. d* 677. CA.MPÜ DE BELEM.

Casias MA.reprcscniada neste ato peto Sr(a). JOSÉ ULISSES

NETO.C.P.F. n* 007.492.744-25.

I5EM

DESCRIçAcl/ESPECIFICfcÇÔES

tWIOADE

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

00002

Aoenda pomanenta aaataz 384 páguiaa.
UNIOACE
linha axacutlva, aodalo poenanonte, 1 dia por páçina
fomaeo 145x210Bai, Capa alooíadada an couro aineãtico

174.00

32,500

5.655,00

costurado

00023

Bloco para anotaçOai, coa adasivo, ranovlval. madl

tPtlDADE

1,455.00

CAOEWD PEOUEXO CAPA OORA 200 FOLHAS
tntIOAOB
Caixa arquivo morto papalio 345xl4ax24Qaa.
UMIOAEE
Canaea marca toxto,
CAIXA
coa tinta fluoroscanta a basa dAgua, nio racarraqAval,
ponta an faltro com 4iira do largura, corpo cilíndrico

211.00
600.00

5.965,50

ndo 76x7Gbb cem 400 Colhas
coras sortidas.

00031
00034
00054

liso com AO

mAxtme

10

4,150
5,950
16,000

611.00

875,65
3.570,00

9.776,00

nm da dl&aatro, tampa con^osta

com prandador tipo "braço", na cor varda. Cx c/ 12 und

00055

Caneta para retreprejetor. Material: corpo a tampa
as plAstlco, ponta da 2mm
OB poliacetaco. para
aserita

oa

acatato,

UHIDADE

pve

700,00

a

polièstar. tinta a base de Álcool. Cor tinta: atui.
00060
00067

Cartolina çuaeha. am cor, madinda(65x36) cm, (cora
s variadas).
Clipa níqualado número 6, fabricado

00071

com arama da aço coa tratamento anti-farrugaa.
Cola am bastio, atãxica, a base da Agus, lavAval,

OHIDADE

e.ooo.os

6.240,00

CAIXA

7,111.00

60.443,50

4,795.00

9.254,35

1,200.00

2.340,00

1.111.00

12.276,55

(INIDADE

com tampa

hacmAtles para evitar ressacaeianto. Embalagem: tubo com
00076

no ainimo 20 gramas. Tb - 20 g
Cola sacagssi rápida, na cor branca, atúxiea. aa ir
asco da SOg,

para colagem de

papAls

do

UNIDADE

manalra llapa a aflciante.

O0D9O

ótima adas&ü da papéis em diversas sxiparflcias.
B.v.a folhas SOims x 40sa nas coras rosa, verde, va PACOTE

00085

Envelope branco, tipo a4, tamanho 229x324na (médio

UNIDADE

OOIOQ

, papal com 90g
E/ivelopa da p^^al, cor branca, medindo 24,2 x 33,6
ot (a4) cx c/ SOOg.

CAIXA

63.650,00

00116

Etiqueta adesiva, material papal, co branca, daman

CAIXA

6.240,00

caalho. amaralo a azul, lilis

sòas 36xl25iiBa,
formato ratangular, 2

b

-

80

gr

colimas, ex e/ 100

folhas.

00152

Grsxpo pars gra^sador, matai galvafiitado, tamanho

CADCA

1,480.00

Granpo para granpsador, matai galvanixado, tamanho
26/6. raira com 5.000 grai^os
Gra^o trilhe SOmm, em chapa de aço raveatida cx 50 parsa

CADCA

1,186.00

CAIXA

1,338.00

GcBiqio trilho em matai produzido «o chapa da fiand

CASXA

24.7U.Da

23/10. Caixa cem S.OQO
grampos.

00153
00154

00155

res, cem eapacldads para
armazenar apcoxlmadamante 300

Colhas

(ref

10,400

12.334,40,
12.644,10'
6.972.36

sulfite

Avenida Rio Branco, n" 111, CEP:65.725-000, Centro-Pcdreíras,
e-mail: adminislr.icàürii^ocdrcira.s.ma.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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75g/iii). Caixa con SO und. DiBtansiaa 190xl2x60mm
Degos de pliatico

UNIDADE

37.00

Meuse pad. cen apoio da punho coa gel.
Papel aamaxçA 40x60. VAxlaa corea.

UNIDADE
UNIDADE

390.00

2,250.00

Papal cartão duplex S0x6G ontbalagaai com 20 folhaa

PACOTE

1,014.00

Papel casca da ovo IBOg 210x297aBa 15 folhas.

PACOTE

1,014.00

Papel semi-kraft folha 66xS6cs

UNIDADE

800.00

Pasta de cartolina plastificada

UNIDADE

1,500.00

200,000
25.000
0.900
19,450

7.400,00
9.750,00
2.025,00
19.722,30

13,000
87,900
4,350

70.329,00

corea diveraas.

13.182,00
6.525,00

com aba a elAatico. gramatura 2S0 g/m2. taioanhe oficio,
com ilhoaes de metal. Cor vermelha

Paata de cartolina plastificada com ptendedor, dia

UNIOAI^

1.SOO.00

8.100,00

ONISAOE
UNIDADE

1,500.00

7.275,00

UNIDADE

5,940.00

16.038,00
22.769,60

ensSes 230 x 343 x 0,35iim,

gramatura 260g/si2, na cor amarela.
Paata da cartolina plastificada com prendedor, dia
ensões 230

X 343 X 0,35na, gramatura 2aOg/a2, na cor axul.

Pasta plástica com elástico na cor sxul, formato 2
35x 360 mm.

Paata suspensa marmorisada, com prendedor de plást

UNIDADE

5,992.00

ico e visor, formato 240x360sds
Pilha olcalina AA. tensão nominal 1,5 v.
Pilha alcalina, AAA, tensão nominal l.Sv.

CNIDADE
UNIDADE

2,960.00
2,960.00

Pincel escolar redondo n°6 cor amarelo

UNIDADE

Pistola de cola quente 20w, ideal para colagem em

UNIDADE

UNIDADE

450.00
600.00

5,850
4,850
5,100
22,000

17.316,00
14.356,00
2.295,00
13.200,00

diversos materiais

e atividades como papel, plástico, madeira e outros.
Dimensão 160x140x3,5mm bivolt.
Pistola de cola quente SOv, ideal para colega
UNIDADE
em diversos materiais
e
atividades
como
papel,
plástico, madeira e outros. Bivolt.

14.053,00

Placa de isopor IxSOxlOmm

UNIDADE

876.00

Placas de iSOpor Ix50x35mm

UNIDADE

876.00

Plástico transparente med. 24 x 33 os, e/ 4 fures.
granulação 0,20. Pct c/ 100

PACon
PACOTE

3,000.00

8,500
6,900
20,900

7.446.00
6.044,40
62.700,00

und.

Reabaatecedor de carimbo, acondleienade em frasco
UNIDADE
plástico resistente, tinta
sem óleo, cores variadas.
Rãgua comum, confeccionada es acrílico transparent UNIDADE
e rígido, com 3 na de
espessura e 30
os
de
coo^rimento, com graduação

5.412,00

4,159.00

4.573,80

nulimetroda.

Tinta guache fantasia metálica 6 corea sortidaa ac

CAIXA

1.890,00

rilex

Porta cartão com 10 folhaa, capacidade 80 cartòes,

UNIDADE

19.277,00

25t

25x11ct, Capa dura,

cor

prata,

tamanho

intomo para

cada cartão 9x6cm.

Porta cartão com 10 folhas, capacidade 80 eactdea,
25xllcm. 75t

capa dura, cor

UNIDADE

1,579.00

58.423,00

preta, tamanha interno para cada cartão

9x6ca.
VALOR TOTAL R3

654.370,51

Empresa: Al.i:,V\DKO GONÇALITS P,\SSARlNHO ■ KPP: C.N.PJ. a* D0.795.813/00DI-15. csiabcleclds à Rua Urbano Sanloi, 50. Centro. Slo
Raimundo das Mangabciras MA,representada neste ato pelo Sr(a). ALEANDKO GONÇALVT.S PASSARnSHO,C.P.F. n* 427.785.143-68.
ITEM
00001

DESCRICA0/ESPECIF1CAÇ6ES
Adaptador para tomada pino multiplicador tripolar

UNIDADE
UNIDADE

QUANTIDADE
260.00

VALOR UNITÁRIO
8,000

VALOR TOTAL

2.080,00

branco,

liga direto na

tomada, lOa,bivolt, 3 tomadas, plSatico

aba

00014

Barbante lúOi algodão cru. n* 8. Embalagem oem no
minlco 2S0g.

ROLO

00027

Borracha branca, macia e suave, formato retangular

UNIDADE

1.885,00
2,842.00

3.410,40

, aplicSvel sobre

divorsoa tipos de

do grafite, apaga

superfície e pare qualquer graduação

lápia

e

lapiseira,

produto

aem

embalagem: 3,3 x 2,3 x O.OSom

00033

Caixa arquive morto os pvc. dimensSoa 345xl40z240m

UNIDADE

00037

m, cor cinza.
Caixa organizadora em polienda 31x23,5x15 na cor a

imiOADE

4.537.50

46.970,0Q^

zul

00052

Caneca siatoa texto, eom tinta fluorescante a base
d?agua,

não recarregável, ponta

ea

CAIXA

1,078.00

feltro cem 4aBa de largura,

corpo cilíndrico liso com no máximo 10 cm de dlãmecee,
Campa composta eom
prendedor tipo -braço", na cor
amarela. Cx e/ 12 und

Avenida Rio Branco, n° 111, CEP: 65.725-000, Centro-Pedrciras/MA
c-niail: ac!iiiinÍslracâo@nedrüii'as.ma.iiov.hr
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/Ü00I-49

Site: https://www.pcdrciras.niQ.gov.br/
Caneta pacmanante paca aaccevar sn cd/dvd ponta da

UNIDADE

15.877,50

UNIDADE

3.399,00

1,0 mm cor a aacelhae

Cola adaaiva. InstantAnoa, nSo tóxica,

da flacaçQD rápida,

ea bianaga com so mínimo 5,0 cinco)

gcamaa. Bsbalageo contendo dadoi da idantificaçAo de
produto, data da fabrleaçio a prato da validada a
reoponsával táenico. Tb - 5 gr
Colchata da matai <tipo bailarina) n° 8 - caixa ce

3.000,00

CAIXA

m 72 unida

Copo daacartável com tampa adaptável, eonfeecionad

CAIXA

21.322,75

4,489.00

o

coffl realna tamoplástica

branca

ou

translúcida

com

capacidade miniaa de

180ml e

aproxlmadamante 7 cm

de

diâmetro no fundo

Ôcm da altura. Os copos devem ser

e

homogáneoB, isentos de

diâmetro
materiais

da 200d, medindo
na

boca, 4,5 oa de

eatranhoa,

bolhas,

rachaduras, furos. defermaçOas,
bordas
afiadas
ou
rebarbas, náe davam
apresentar sumidade interna ou
externamenta. O copo dava tratar gravado em ralava, com
caracteres visiveis a de forma indalável, a marca ou
identificação de fabricante, a capacidada e e aiaibolo
da identificaçAo da
material
para
reciclagem.
Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma
a garantir a higiene a integridade do produto até seu
uso. A «mbalagon deverá conter externamente os dados dm
identificação, procedência e quantidade. Deverá atender
as condições gorais ds nbrl4855 e nbr 13220 da abnt.
Cubos da madeira com alfabeto colorido

UNIDADE

Envelope de papel, cor brance, medindo 11 x 22,8 c

CAIXA

33,500
92,000

28.00

600.00

933,00
49.200,00

m (1/1 da a4), gramatura 90
g/m2. Cx c/ 2S0 und
Folhas da a.v.a. Com glitar 40x4Baa pacote com 10

PACOTE

4.470,00

folhas coras variadas.

Folhas da a.v.a. Coraa liaas 40x48a pacote com 10

PACOTE

3,000.00

45.300,00

folhas cores variadas,

Folhas do a.v.a. Estampados 40x60cm pacote com 10

S.940,ÚO

PACOTE

folhas coras variadas.

Jogos pedagógicos

UNIDADE
UHIOUIE

Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11

CAIXA

95.00

41,000
2,500

300.00

3.895,00
750,00

X 1,8 cm. Cx 7 10 um

Livro ata com 100 folhas pautadas a numeradas, for

UNIDADE

1,490.00

14.751,00

mato 20Sx300siB. Capa a

contracapa am papelto

700gr, revestido com pspel 90gr,

plastificado, folhas internas de papel off-set S6gr. RI
- 50 m

Livro de ponto 4 assinaturas ICO folhas com 10
Livro sensorisl

Livros pedagógicos
Kina de grafite para uso em lapiseiras O.Smm, tube

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

UNIDADE
UNIDADE

1,176.00
28.00
95.00
600.00

11,000
99,700
125,000
0,700

12.936,00
2.791,60
11.875,00
420,00

26,900
35,000

10.087,50
7.770,00

te 2b tubata com 12 siinat

Papel fotográfico 10x15

PACOTE
PACOTE

375.00

Papol fotográfico adesivo glossy a4 130g brance br

PACOTE
PACOTE

222.00

ilhanta resistanta á água
/ 20 folhas

Papel para flip c)tart (64 x Bfiem. ? complasianto: p

PACOTE

cte cem 50 folhas pct • 50 fl
Papel sede, dlmansões 4axS0cm IBg/m. Várias cores
Papel vergã branco a4 IBOg caixa com 50 folhas

UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA

Pspel vergâ, cor pal)ia, medindo 210 x 297m, grama
tura IBOg/ray. Caixa

PACOTE
PACOTE

15.120,00
1,200.00
588.00

600.00

2,000
12,750
18,000

2.400,00
7.497,00
10.800,00

com no mínimo 50 olhas.

Papal vergá, material caluloso vegetal, tipo eláss CAIXA

7.650,00

ico, cor atui, 180g/my,
medindo 297x210oBn, formato a4, fg-v» com 50 folhas.

Papel vergá, material celulose vegetal, tipo citas
ico, cor oínsa claro, IBOg/m^,

CAIXA

madlndo cx - 50 pares 297x210sn, formato a4, ex - 50 fl

Papel vergè, material celulose vegetal, tipo clAss

CAIXA

6.540,00

ico, cor salmáo,

IBOg/my, madlndo 297x210ia,

formato

a4,

caixa com 50

folhas.

Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico UNIDADE
, gramatura 280
g/iii2, tamanho oficio, com ilhoeas da metal. Cor azul
Pasta de cartolina plaatiflcada com prendedor,
UNIDADE

1,482.00

5.038,60

1,500.00

ensões 230 x 343 x

0,35ma. gramatura 2Bl3g/a2, na cor preta
Pasta da cartolina plastificada com prendedor, dim

UNIDADE

1,500.00

7.500,00

230 X 343 X 0.35nm, gramatura 2B0g/m2, na cor vermelha.
Pasta para documento pp c/presilha romau/gulieta t UNIDADE

3,000.00

17.700,00

ensões

ransparente, especificações

Avenida Rio Branco, n° 111, CEP:65.725-000, Ccntro-Pcdreiras/M
c-mail: ;idministracãof»"^ncdrcii-a.s.ma.uov.br
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pastB pl&atlca, aspeasura: 0,35ibs, dinansõea o paso: 1
s a: 245

x

34Caim

matarial

leva,

atóxico

a

1003

raolclával.

PaaCa pláaeica oon al&atlce a aba, txanaparente. T

UHISWE

43.407,50

6,950.00

amanho oficio (23SiBm x SSOmm)

earfurador de papal central, 2 farea, farco esmalt

22.649,80

UKIOADE

ado/metal, capacidade

aproximada 30 fia., aacala a depòalto.
Pincel atSmieo cor vermelha,
com tinta a
baaa
da
álcool,

chanfrada com aproximadamente

recarregivel,

4mm,

UMIDADE
ponta

8.808,00

4,404.00

largura da escrita

2,0 a BiOsni apcoxinaciaBente.

Pincel para quadro branco em material plAatieo, te

2.590,00

UMIDADE

eiatente, ponta da feltro,

recarregauel, cores variadas
Piatola elétrica da 60v. 220v para apllcagâo da oo

UMIDADE

Ia bast&o. 111,3iiim x 30ca)
Porta canetas, elipi e cartio em acrílico, com 3 d

UNIDADE

56,800

24.764,80
6.910,80

Ivisdea. Dioensaes: 232 x 79 x
90 - cor a escolher.

Prancheta transparente, em acrílico,

com prendedor metálico.

UNIDADE

20.217,00

1,756.00

Dimensões: 34aa de comprimento

e 23,5aB de largura.
Prendedor de papel 41mm, pintura epòxl e presilha
em aço inoxidável,

tamanho 41inm. Capacidade

para

prender

10.476,00

CAIXA

ate SO folhas.

Caixa com 12 und.

Prendedor da papal Slmm, pintura epâxi e preailha
em aço inoxidável, tamanho:

11.720,00

CAIXA

Slmm, Capacidade para prender atá IDO folhas. Caixa com
12 und.

Rágua em poliestlreno 50 at cristal, cristal, dime

1.109,60

UMIDADE

naões: 510 x 37 x 3.

Tacido em tnt, em meteea, largura l,3Bm gramatura

METRO

1,476.00

4.286,20

40 cores diversas

Tesoura com lãmlnaa de aço inox polido de alta que

UMIDADE

9.833,60

lidade o resistência medindo

aproximada total de 21 en e medidas aproximadas da
lamina á da 10 oa em aço inoxidável.
tesoura multiuse 160 - 6,5 x 21 cm excelente desem UMIDADE
penho, leve e confortável,
corte fácil.

Tesoura multiuso 7 1/2

- lâminas em eço inãx - 19

UNIDADE

2.284,80

em polipropileno, aprovada pelo inmatro
Tinta para carimbo auto entintado a base de agua n
a cor preta,

UNIDADE

2.846,25

cm - cabo anatômico

frasco da 40ml.
Tcanas de 50m

METRO

Umedecedor para dedos stúxioos 12g

UNIDADE

Quadro branco, material fôrmica branca brilhante,

UMIDADE

292.00

3.547.00
106.OÓ

38,500
3,500
167,000

11.242,00
12.414,50
19.822,00

187,000

61.897,00

253

acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura
natural, medindo 1,00 x l,20cm, fixaçáo parede.
Quadro branco, material fôrmica branca brilhante,
UNIDADE
753

acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura
natural, medindo 1,00 x l,20ca. flxsçáo parede.
VAIQS TQTAl, RS

663.669,80

Empresa: EtL/\l.rüGiri.MAR.\ES .MO ITA .NETO • EI'P: C.N.P.I. n'31.701.92ü/üü01-6ü. eslabtlícida à TV SANTA RITA,198, REITNARIA,
Caxias MA.rcpresenlada ntstc ato pcIoSría). CLACDIO VUGAl.IUES MOITA,C.P.F. n*515.823.173-71
DESCRICáO/ESRECIPICACÔES

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UMITARIO

VALOR TOTAL

Apagador em madeira para quadro verde medindo 15x5
,5 cm. com feltro.

IWIDAOE

100.00

4,600

460,00

Apagador pane quadro branco base plástica, medindo

UMIDADE

15cmx5,Scm com feltro macio,
acompanhada de 1 refil subetltuivel.
Saxiga lisa sertida
Borracha branca suicia p/ lápis cx c/ 40 und

PACOTE
CAIXA

Borracha n" 40.

CAIXA

1.160,00

562.00
596.00
1.452.00

3.926,50
5.920,20
13.053,46

macia e suave, para apagar lápis e IspiseirB, eeixe com
40 unidades

Borracha ponteira branca, aplicável sobre
UMIDADE
diversos tipoa de superfície e para qualquer gceduaçio
de grafite, ^aga lápis e lapiaeira, dimensões produto
sem eBblBgem2,9 x2x 0,06cm

3,000.00

Caderno capa dura, 1 matárla, com 961fla, pautadas

2,916.00

UNIDADE

no formato 200x75mm

Avenida Rio Branco, n" 111, CEP;65.725-000, Centro-Fedreíras/MA
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capas diveraKicadas

Canau asferogr&fica coo pagador anacãaico en
borracha oaera, tanta

a

baas

WXOASE

1,010.00

36.107,50

5.509.00

50.131,90

da óloo. cor vanaalha .

ponta da aço inox I.Obud, retratai, corpo ftsod.
Clipa nlguelado n" 4/0 fabricado
CAIXA
com arama da aço con tratamanto anti-farrugam cz c/
SOOg.

Cola liquida isopor. 40g.

1.015,00

imXDADS

acondlctonada em frasco plástico resistenta nèo tóxica

Corrativo liquido, à base
CAIXA
de água. nio tóxico, para cecreçOes de esfarografia,
datilografia a fotocópia, conteúdo: IBnl.

1.174,80

eiáaeico látex amarelo n.16, com 1X0 unidades,

1.440,00

com elasticidade elevada

xmidade. Sem perder

a

a

resiatáncia

ao

PACOTE

caler

e

ccnaistóncia, embalagem, contám

lOOg n< 16

Envelope branco para eorrespondáncia tipo saco tam

UHIDAQE

anho Ifi0x220nm

Envelope oficio, branco, 114x229mm, 90g cx c/ 100

CAIXA

59.525,00

2.381.00

un.

Espiral tamanho I2am naa cores transparente, preta

PACOTE

7.518,00

PACOTE

5.088,00

PACOTE

5.400,00

e vermalha pacote com 100
unidades

Espiral tamanho 20bo nas coras transparente, preta
e vermelha pscote com 10
unidades

Espiral tamanho SOna nas cores transparente, preta
e vermelha pacote com 12
unidades

PACOTE

4.368.00

21.840,00

UKIDADE

5.880.00

5.880,00

Fite adesiva transparente IPmmxlOm.
Fita adesiva transparente medindo SOxSOsn,

ONIOADE
DNIDADE

«.559.00

Fita adesiva transparente, goisada, plastificada, 5

UNIDADE

4.060.00

Oima X SOm. RI - 50 m
Fita adesiva, material crepe, tipo monoface. largu

UNIDADE

1.030.00

Fita adesiva dupla face poliprepilene
12mmx20m

Fita adesiva transparente 12fflm x 40m {rolo com 2Sm
ffl de diámetrol.

890.00

0,900
4.000
11,000

5.903,10
3.560,00
44.660,00
3.090,00

ra 19, cosg>rimento 50,
cor bege. aplicação multltiao, tamanho 50 mta.

Folha da desenho branca, com no mínimo 140gr/m2 of

PACOTE

icio. pacote com 50 folhas.
Formas geomátricas de madeira
Garfo de plástico pars refeiçte. embalagem com 50

UHIDAOE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE

7.825,95
28.00

7.095.00

116,000
2,000

3.248,00
14.190,00

unidades

eis de cera cores diversas peae 30 gramas coo^rlme

CAIXA

2.025,00

nto Sem altura Icm e altura

ll,40em caixa com 6 unidades.

Livro ata com 200 folhas, s/iurgem, capa dura. num

UNIDADE
UNIDADE

11.492,00

Livre protocolo da eorrespondáncia com 100 folhas
UNIDADE
pautadas e nximeradas
seqüencialmente, com cepa dura. no formato 153 x 216m
e com encadernação costurada.
Marcador para quadro branco na cor preta,
UNIDADE

9.636,00

eradaa. tamanho; 205x300. na
cor prata.

3,443.00

8.951,80
12.739,10

com reservatório de recarga e ponta substituivel
Marcador para quadro branco na cor vermelha,
com reservatório de recarga e ponta substituivel
Papel crepom, formato 48x200a.

UNIDADE

3,443.00

UNIDADE
UNIDADE

2,250.00

O.SOO

Pasta catálogo, oficio c/ visor 104. Formate efiei

UNIDADE
UNIDADE

884.00

16,900

UNIDADE

1,492.00

4.476,00

1,352.00

2.704.00

1.800,00
14.939,60

0, com bolso e com visor. 4

olchetea, 50 envelcpea. Oimenaóaa 243x330
Pasta de cartolina plastificada com abe e elástico

gramatura 280 g/m2,

tamanho

oficio,

com

ilhoaes

de

metal. Cor preta

Pasta plástica transparente c/ gmpe e trilho piá

UNIDADE

BtiCO.

Pasta suspensa sanfonada kratt, haste plást. Com 1
2 divisórias e etiquetas.
possui 2 hastes
plásticas
(preta) 40.5 x 15

gramatura: 420 g,
CttB 1 unidade,

UNIDADE

6.090,00

ca.

espesaura: 0,56 a 0,59 os. embalagem

diaensóea: produto acabado: 36 x 24 x 4

cm

Perceveio latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa co

CAIXA

7.460,00

m 100 xinidades.

Pincel atômico cor aiul, com tinta a baae de álcoo
1. reoarregávelI ponta

chanfrada cem prcxámadamonte

imm,

largura

UNIDADE

4,404.00

13.212,00

da escrita

2.0 a 8.0mra aproximadamente.
Pincel atômico cor preta, com tinta a baae de áleo

UNIDADE

Avenida Rio Branco,n" 111, CEP: 65.725-000, Ccntro-Pcdrcira.s/MA
c-mail: administração!?/'nedreiras.ma.uov.hr
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rttomrraçlval, ponta chanfrada com aproximadamente 4inm,
largura da oscrita 2,0 a B.Oma aproximadamente6.132,00

Placas da isopor IxSOxZSaim

UM20ASE

&7S.00

Porta canota/cllpa/papel recado, em acrílico funid.

UKIQWS

575.00

7,000
13,500

7.776,00

12,670.00

l.SOO

19.005,00

13,350.00

2,900

38.715,00

Tipo conjugado, 7 divisOes,
Medidas 135xl20x9Qi».

Prato descartável íundo: em polieatirano nio toxac
o 12cm, embalados em pacotes

PACOIX

cem 10 unidades cada. A embalagem deve ser protegida
com sacos plásticos invioláveis a deverá atender aa
normas ds abnt,

com

dsdos

procedência, certificado e

de

identifieagáo

registro

de

e

êrgáo

coi^etente.

Prato descartável raao: sm polieatirano náo toxico

PACOTE

IScm, embalados en pacotes
com 10 unidades csds. A embalagem deva sar protegida
com sacos plásticos invioláveis s deverá atender as
normas da abnt,
com
dados
de
Identificac&o
e
procedência, certificado e
registro
da
òrgio
conpetente.

Rêgua escritório, material plástico, co^rimento 4

840,00

OMIDADE

O cm, graduaç&o

cenbimetro/polegada em/pol, tipo material flaxivelr cor
transparente.
Teaeura 17,7em características do produto, láúna
em aço inox 7, cabo

DNIOADE

20.337,80

1,022.00

em pollpropileno. Dimenedoo; c:375nmi x ItlOOns
Tesoura inox, tamanho 13 cm, lâminas retaa em aço
UNIDADE
inox, cabo sa poliprcpileno,
com marca e procedência dascrita na lâmina da tesoura.
Quadro branco 90x120 cm 254
UNIDADE
Quadro branco 90x120 cm 754
UNIDADE

1.980,00

197.00
609.00

98,0.00
98,000
VADOa TOIAl. RO

19.306,00
59.692,00
617.538,93

Empresa: MOKI/ONTE DISTRIBUIDOR.! E COMERCIO ElRELl - EPP: C.N.PJ. n* 36^06.615/00(11-98, estabelecida i RUA DO FIO DA
COIIEB. VOLTA REDONDA.Caxias MA. representada ncsle ato pelo Sr{a). ÍTALO VINCIUS reRNANDES.SAMPAIO,CJ.F. n* 009.SI8J73-62.
DESOUÇto/ESPECIFlCAÇÕES

intlOADE

QUANTIDADE

VALOR UNITJUUO

VALOR TOTAL

Alfabeto, números e formai em madeira 1 baaa com 2

UHIOAOS

130.00

78,000

10.140,00

6
letraa maiúsculaa em

madeira

1

ase

cora 20 núsieros 5

sinais do matemática em madeira, tamanho da placa:
30x22 os. tamanho aprox. De cada letra: 3:^ de altura.

Espessura das letras:

Icm.

Tamanho

da placa: 30 x 22

os. tamanho aprox. De cada número: 4 em. Cspeesura dos
números; Icm. Madeira mdf 1,0 Itg 30 x 22 x 1 os
Almofada para carimbo os plástico, com feltro
UNIDADE
e entitamento, na cor asul, no tamanho n*4

Apagador da lousa com porta gis em pinus lixado co

3.898,50

UNIDADE

m feltro de 4am

Apontador da lápis ais^les cora lâmina de aço tespe

UNIDADE

rado,

dimonsâes aproximadas 6,5 x 12,5 x l,3cm
t^ontador de plástico para lápis com depêsito remo

UNIDADE

3,254.00

UNIDADE
tJNIDADE

5,400.00

BUXtO

5,557.00

3.254,00

vivei.

Baú pedagógico
Bloco adesivo post-it, amarelo, diisenaSes 76x76nBs,

37.00

240,000
4,040

8.880,00
21.816,00

bloco com 100 fia.

Bloco anotaçSea s/pauta formato lOQssnxlSBgsn sertll

10.280,45

hade com 50 fls

Borracha bicolor, para lápls/tsnta (vecmelha/asul)

CAIXA

produto sem «faalagem 7,5 x
0,9 X 14,Sem
Caixa arquivo, daamontável, em

UNIDADE

21.400,00

1,200.00

21.600,00

plástico polionda, medidas
mínimas
aproximadas
da
90xl75x380aa , cem ázeaa de picote de fácil remoção,
com vincos para facilitar a mentageoi, travs lateral,
cores a definir..

Caixa para correspondência articulada tipo tripla. UNIDADE
tíaterial acrílico na cor fuma. DimanaSoa; comprimento

48.400,00

370DBS, largura 255ass e altura ISOmm.
Caixa para correspcndência, dupla em acrílico.

UNIDADE

880.00

29,000

Calculadora de bolso 8 digites c/taispa, cores vari

UNIDADE

660,00

10,000

35.520,08.. y

6.600,0J,,»P

adas, calculadora

em material plástico, diraensãea de produto 10x7cm
Calculadora de mesa. Eapeelficaçke: grande:

Calculadora da mesa.

UNIDADE

Especifieaçlo; grande; 12 dígitos

rais quadrada inveeser

de

pardal., sirc/m-m+ porcento

ssnaia

duplo

correção

zero

total

o

arredondamento

Avenida Rio Branco, n" III, CEP: 65.725-000, Ccntro-PedrcIras/MA
e-mail: administracãQ@Dedrciras.ma.aov.br
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caaaa decimais cost

sell.

Masqin

tecle off. Dimensões: 3.'7sl4,

gt

mackup

(ulm) e

7cm

Caneta esferográfica com aa seguintes caracteriatl

CAIXA

1,230.00

32,400

39.852.00

cas técnicas: corpo

sextavado em pollestlceno, com respiro no centro, cx c/
50 un. Transparente
diâmetro Interno de

Incolor. tubo em polletlleno com
3,2&a. ponta em latâo usinado com

esfera de tungsténlo

usinado,

traço da eacrita I.Obsb,

cor da tinta

dlnanaâo

do

atui,

conjunto

tubo

suporte e ponta 133,<B0mm.
Caneta eaferogrâflca com as seguintes caracteristl
ças técnicas: corpo sextavado
em ollestlreno, com

respiro

no

centre,

com

CAIXA

1,153.00

37,241,90

1,453.00

32.837,80

transparente

Ineolor, tubo em polletlleno com diâmetro interno de
3.2iiim. ponta em latio usinado com esfera de tungsténlo
usinado, traço da oscrlta l.Omm.
dlnensio do conjunto
tubo
cem

cor da tinta preta,
suporte
e
ponta

133.4e0mm. Cx -50 un.

Caneta esferográfica com as seguintes
características tâcalcas: corpo
sextavado

pollestlreno. com respiro
incolor. tubo em

3,2mm. ponta em

no

centro.

polletlleno

com

CAIXA
em

transparente

diâmetro Interno de

latio usinado com esfera de tungaténio

usinado, traço da oscrlta l.Omm. cor da tinta vermelha,

dimensão do conjunto

tubo

com

suporte

e

ponta

133,400iBS. Cx -50 un.

CMIDADB

29.700,00

acha macia,
tinta a base da éleo, cor asul . ponta de aço incx
l.Omm. retrátil. corpo fumé.
Caneta esforográfica com pegador anatômico em bcrr UNIDADE

26.224,00

Caneta esferográfica com pegador anatãmieo cm borr

acha macia, tinta a base

da óleo. cor preta . ponta de aço Inox l.Oss. retrátil,
corpo fumé.
Caneta para retroprojeter,
UNIDADE
Material; corpo e tampa em pláatlco, ponta de Zmm em
poliacetato, para escrita em acetato, pvc e pollàster,

9.000,00

tinta a base ds álcool. Cor tintá; venselha.

Cavalete fllp chart porta bloco quadro reunião * 1

UNIDADE

169,900

9.174,60

bloco

madeira, tipo de

suporte:suporto

de

pé,

peso máximo

suportado; 5 kg. dobrável, largura: 62 cm peso: 4000 g
Clipe Diquelado niimere 2, colorido,
CAIXA
fabricado com arame
de
aço
com tratamento antiferrug^. Cx c/ 100 un.
Clipe níquelado número 3 fabricado
CAIXA

3,204.00

6.343,92

5,935.00

58.756,50

fabricado com arame de aço com tratamento antl-ferrugem
cx SOOgr.
Cola a base de pollvlnll acetato - pva.
UNIDADE
paatosa. branca, lavável,
nâo
tóxica,
com
bico
apllcador, 90g.
Cola secagem rápida, na cor branca, atóxiea, em fr UNIDADE
asco de 40g,

para colagem de

papéis

de

1.650,00

1.113,00

maneira lltya a efieienta.

Ótima adesão da papéis em diversas superfícies.
Colchete em aço latonado, na 10, caixa com 72 unld

CAIXA

3.552,00

UNIDADE

3.870,90

ades

Coepaaso escolar, dimensSes principais 136,0 x 18,
Ox S.S

ma abertura para

e

ralo máximo de 155.0 sbi. ponta com

mina ds grafite hb 2,0.
Copo descartável esnfecclonadD
CAIXA
com resina termoplástlca
branca ou translúcida com
capacidade de 50 ml, medindo aproximadamente 5,0 cm de

2,551,00

4.846,90

diâmetro na boca. S.Ooi de diâmetro no fumlo e 4,Oca de
altura. Os copos
devem ser homogêneos, isentos de
aaterlals estranhos, bolhss,
rachaduras,
furos,
deformações, bordas afisdas
ou rabarbas, nâo deve»

apresentar aujidada interna
deve traser gravado

ou

externamente.

O

oopo

em relevo, com caracterea visíveis

e de forme Indelével, a marca ou identificação do
fabricante, a capacidade e o símbolo da identificação
da material para

reciclagem.

praxe do fabricante,

de

Integridade do produto

Acondlcionado conforme a

feriiiB

a garantir a higiene e

até seu uso. A embalagem deverá

conter externamente os
dados
procedência a quantidade. Deverá

de
Identificação,
atender as condições

gerais da nbr 14S65 e nbr 13230 da abnt
Copo descartável

confeccionado com resina

termoplástics

CAIXA

branca

ou

translúcida com capacidade minima de 180 ml e máxima de
200 ml. medindo aproximadamente 7cm da diâmetro na

Avenida Rio Branco, n" 111, CEP:65.725-000,Ccntro-Pcdreiras/MA
c-mail: adminislracãQi'íf')rjedrcira.s.nia.i:ov.br
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boca, A,5 OA

do diAinotro no fundo o B cm do altura. Oa

copos devon ser

homogêneos,

isentos

estranhos, bolhas, rachaduras,
bordas afiadas ou
rebsrbss,

sumidade interna eu

extecnaaente.

gravado em relevo, com

da

msteriais

furos,
defonuscBes,
nio
devem apresentar

O

caracteres

copo deve trarer

visíveis e deforma

indelével, a oiarca ou identiflcacio do fabricante, a
c^acidade e o símbolo de identificação de material

para teeiclagem, Acondiclonado

conforme

a

praxe

do

fabricante, de forma a garantir a higiene e integridade
do produto até aeu uso. A embalagem deveré conter
externamente oa dados

de

identificsç&o, procedência e

quantidade, Deverá etender

as

condiçées gerais da nbc

14865 e nbr 13230 dsabnt.

Corretivo seco em fita de resina e poliater 4,2mmx

3.016,25

CNIOADE

lOn

Cubo geomàtrÍGO

UMluAOE

Bláatico de borracha natural pacote com 25Dgr.

PACOTE

600,00

Envelope de papel krsft amarelo ouro, medindo 24,0

CAIXA

900.00

28.00

65,000
7,200
22,250

1.820,00
4.320,00
20.025,09

X 34,0 cm,

gramatura de 60 g/m2 cx c/ 100 und
Envelope de papel, amarela ouro, medindo 24,2 x 33
,6 cm |a4)

tJDIOADE

Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo ca

CAIXA

53.489,00

rta, compr. 225sai,
larg. llOm, cor branca cx - 500 gr

UHTDAOE

17,660.00

4.944,80

DHIDAOE

10,260.00

6.669,00

UHIDADE

2,760.00

2.760,00

Envelope pardo, tiposaco, medindo 310x41thmD

inriDMiE
lATIDADE

Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Cx o/ SOO

CAZXA
CAIXA

4,260.00
1,355.00

Envelope pardo tamanho a4 medindo aproximadamente
229x324inn

Envelope pardo tamanho grande medindo aprexioadame
nte 310x410mm

Envelope pardo tajsanbo médio medindo aproximadamen
te 260smx3€OimD

0,350
32,000

1.491,00
43.360,00

gr.

17.550,00

Etiqueta da lombada 101,6 x 33,9, caixa cem 100 fo

CAIXA

lhaa. Tb - 20g
Eva cor; branco

tmiDwe
UNIDADE

100.00

Extrator tipo piranha, extrator em metal revestido

tAtlOADE

676.00

170,00
3.679,20

com plástico; remove gxaspoa

n*10,000000 26/6. DimensSea o poso S6x3ex45mm peso 2Sg
Fantochea

UNIDADE

26.00

Pita ccepe medindo 25mm x 50b
Fita crepe medindo 5 em de largura e SOn da eeopri

tAtlDADE
UNIDADE

3,592.00
2,932.00

PACOTE

1,052.00

87,700
5,000
3,750

2.455,60
17.910,00
26.092,50

manto

Fita decorativa poli lisa ISmmxSOm -cores aortldas

-pct c/10 unidades
Fita c: cem 12am de largura, cor branca, para etiq
uetadora brothee p-touch
proxl
Folhaa de e.v.a. Adesiva 60x40cm pacote com 10 foi

35.768,00
59.923,50

tOlIOADE

9.000,00

PACOTE

hás cores variadas.

Garrafa térmica aço inox camélia preto 1,21 termep

UNIDADE

U7,000

45.484,00

8,100
29,850

18.225,00
30.267,90

ro tp6546

Kina de grafite para uso em lapiseixas 0.7mm, tube

UNIDADE

te 2b tvbete com 12 minas

Papal cartão 50 x 70 oa
papol cartAo duplex a4 210 gramaa 10 coses, pacote

UNIDADE
PACOTE

2,250.00
1,014.00

com 20 folhas

Papel kraft gramatura 90, bobina do 60aa da largux

33.250,50

{lOLO

a, com 200 a de coagsrimento.

Papel sulfite oficio 2, 75g, gramatura: tSgjBj, Co

NESKA

32.220,00

1,800.00

mato: oficio 2 <2106 X 330
mnl , folhas/reasia: 500.

Papal vergé, material celulose vegetal, tipo cláss
Ico, cor verde lOOg/my

7.500,00

CAIXA

medindo 297x210asa, formato a4, caxxa com 50 folhas.

Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 24

tAtlOADE

1,460,00

11.388,00

tntlDME

1,046.00

17.782,00

0x360nm, cor fumé prendador
interno trilho, tranaparente e com visor

Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbela
a rnternaa para flxaçáo
da envelopes plásticos

tamanho

a4,

com

parafusos

plásticos, capacidade para 50 onvalopea
Pasta 1 tranaparente, tamanho #4
PACOTE
Pasta registrador a/z, c/ visor formato a4 le pokf ITNIDAOE
oom mecanissio niquelado fixo
na pasta e
ferragem
de
alta
preclste dlaensées
aproximadas do produto : 350 x 260 x 70mm
Perfurador de papel ■ estrutxira ea eço metálico pr UNIDADE
oCisslonál cem 2 furoa,
aproximadamente capacidade pare perfurer de 100 folhae

4,760.00
4,120.00

12,000
18,000

140,000

Avenida Rio Branco, n° 111, CEP:65.725-000, Centro-Pedrciras/MA
c-mail: aclminislraçâoítinedrciras.ma.uov.br
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- coc prBt».

RQsaa pffpBl carbono com 100 felhaa b4 21,0x29,7c3ft C^XA
Tinte para carinho auto ontlntado a basa da agua n UHXOASC

2.402.00
576.00

26,000
3.800

a oer atui, fraace da 40ml.

Embalagem deacartàval an alumínio teaiatente pata

62.452,00
2.1B6,aO

24.30B,00

CAIXA

25t

acendicionanente de alimentoa,

tai^a de folha

de

aluainio

redonda

acompanhada de

para fechamento mec&nico,

capacidade eproaiaiada de BOO

ml e cerca de 210 ca de

dlAmetco e SC mm da altura. O material deverá aer
laanto da rabarbae, arestaa cortantea ou qualquer outro
defeito de fabricaclo
que
posaa causar riacoa ou

pregudicar sua utiliaaçâo
e
construído
garantir resistência á finalidade a que

deforma a
ae destina.

Embalada on saco

em caixa de

plástico,

acondícienada

papelAo, conforma a praxe do fabricante de forma a
garantir a higiene e integridade do produto atê aeu
uso. A esbalagam deverá conter externamente oa dadoa de
identificação, procedência e quantidade

Embalagem deacartável em aluminio reaiatente para

CAIXA

2,476.00

29,500

73.042,00

75%

acondicionamento do alimentos,

taaqia de folha

da

alumínio

capacidade aproximada de
diâmetro e 50

mm

da

redonda

acompanhada da

para fechamento mecânico,

BOO

ml

altura,

O

e cerca da 210 mm de
material

deverá aer

isento de r^arbas. arestas cortantes ou qualquer outro
defeito de fabricação
que
posaa causar riscos ou

prejudicar sua utilisaçâo
o
construído
garantir resistência á finalidade e que
Embalada em aaco

plástico,

papelão, conforme a

praxe

acondicionada

do

fabricante

daforma a
ae destina.
em caixa de

do

forma a

garantir a higiana a integridade do produto etê aeu
uso. A embalagem deverá conter externamente oa dadoa de
identificação, procedência e quantidade
VA1.0R TOTAL RS

Empresa: T L S DE ABREU E1RELI ■ ME; C.N.IU. n* 34.91)8.772/0001-86, eslabclctida k AV. PRESIDENTE MÉDICI

1.330.141,47

n* 2346 SALA A.

FORMOSA,Timon MA.(86)9934-0887, representada neste aio pelo .Sr<a). FABRICIO AR-VL JO DOS SANTOS.C.P.F. n'652.688 903-14,
1104

DESCRICXO/ESPECIFICAÇÕES

00004

Alfinete para mapas,
CAIXA
com cabeça pláatica redonda, fabricado em metal, com
tratamento stqierficlal nlquelado.
Caixa
cem
50

UNIDAOC

COAKTIDADE
564.00

VALOR DKITARIO
6,500

VALOR TOTAL

3.666,00

unidades.

06005

Almofads carimbo, caixa em material plástico,
material da almofada

esponja

tecido, tamanho médio,

abaorventeH

vestida

UNIDADE

4.400.,00

de

cores azul. vermelho e preto n*

03

00007

Almofada para carimbo em pláatlco. com feltro e en
titamento, na cor preta,

UNIDADE

00013

Salão; aaeo de bexigas na eer lilás com 50 und

PACOTE

00015

Barbante crê n° 4 - na cor natural 100% algodão -

ROLO

00016

Bastão do silicone para pistola de cela qoente 0,7

3.544,00

no tamanho ^4

300.00

357,00
1.950,00

UNIDADE

3,355.00

35.227,50

tJNIDADE

3,924.00

32.176,60

BLOCO

6,506.00

26.024,00

UNIDADE

1,455.00

6.402,00

Caixa arquivo daamentável, am plãstlco polionda,
UNIDADE
medidas minlmas aproximadas
250xl33x3S0ro. Com areas de plcote de fácil remoção,

3,140.00

25.120,00

1.515.00

62.115,00

70.00

rolo com 700 gra
4BBfix30as incolor

00017

Bastão de silicone paza pistola da cola quente 11,
3minx30cn Incolor

00021

Bloco adeaivo post-it. Amarelo, dinenaões; IBmiucSO
mm cada bloco, cem 4
unidades de 100 folhas

00024

Bloco recado, matarial papel, cor amarele, 3S x 50

nu. tipo cemovivel, Caracterl
stlcas adicionais auto-adasivo.

00032

com vincos pare

facilitar

a

siontagora, trava lateral,

cores ■ definir.

00036

Caixa correspondência dupla móvel, em polieatireno

UNID/OE

, com 3ma

00040

de expressura de parede, dlmensóes 266x3£5xl7Bmm.
Caixa plástica para arquivo, da polionda, na cor a
sul, medidas 24,5 x

UNIDADE

13.380,00^

UNIDADE

14.427,00

35.3 X 13cm.

00042

Calculadora de mesa 12 dígitos. 1 pilha, 26 teclas
medindo aproximadamente 118

comprimento x 40

mm

de

im

de largura x 140 mm i

elture,

tecles

on/c e off

retorno para carrecãe. botáo lateral liga e desliga, j

Avenida Rio Branco, n" 111, CEP:65.725-000, Ccntro-Pedreiras/MA
e-maii: admmislraçàoí/ínedreiras.ma.cov.br
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cor çrafltQ.
Caneta eoczatlva 8,0ml multiuao, cocretivo i basa

4.632,50

UNIDADE

da solvanta;

liqiudo iibarado ao praaalonar o corpo, centasi Bal
Caneta hldrococ 12 corea r-12S7
Canata narca taxto, cem tinta flueraacanta a baaa

cUçua, náo racarregával. ponta
largura, corpo cilíndrico Irao

1,480.00

CAIXA
CAIXA

609.00

6,000
11,900

aat Caltro co& insii da
con no laájciiso 10 noa da

diinecro, cai^a conposta con prandador tipo "braço", na
cor laranja. Cx c/ 12 und
Caneta para ratroprojetor. Matacial:
UNIDADE
corpo a tampa an plástico, ponta da 2BtB ais poliacatato,

para eacrica em

6.680,00
7.247,10

1.480,00

acetato, pvc a poliastec, tinta a baaa

da Álcool. Cor tinta; preta.

Capa para encadernaçio en plistico coras variadaa

UNIDADE

1,690.00

74.360,00

CAIXA

5,919.00

57.949,50

4,497.00

44.970,00

3.919.00

6.334,20

a aicolhar,
medindo 210x297hb amanho ai

Clipa nigualado n* 8/0

fabricado com arama da aço com tratamento antl-farrugan
cx - SOO gr

Clipe níquelado aúmoro 2, fabricado

com. arama de

aço

com

CAIXA

tratamento anti-famgam, Cx o/

SOO gr.

Cola branca em baatâo frasco com 40g, baaa giratSr

UNIDADE

ia, nlo tàxiea

Cola ava 90ial, medida* da anbalagam (axlxpl li.SxS

2.625,00

IRfIDAOE

x6oB

Cola socagem rápida, na cor branca, atdxica, am fr

UNIDADE

1,031.00

11.896,90

10,507.00

19.963,30

4,500.00

27.225,00

BBco da 1 litro,.

pata colagem da

papáia

da

maneira limpa a eficiente.

ÕtiM adesão da papáis em diversas superfioies.
Colher descartável: para refeição, pacote com 50 u

PACOTE

nidades.

Copo descartável cem tampa adaptável, confaccionad

CAIXA

o com realna tarmeplástica

branca ou translúcida

coro capacidade mínima de IBOml a

máxima de 200ml,
medindo
aproximadamente 7 on da
diâmetro na boca, i,5 cm de diâmetro no fundo e Bos da
altura. Os copos
devem ser homogêneos, isentos de
materiais estranhos, bolhas,
rachaduras,
furoa,

deformações, bordas afiadas

ou

rebarbas,

não

devem

apresentar sujidade interna ou extemamonte, O copo
deve trazer gravado am relevo, com caracterea visíveis
e de forma indelével, a marca eu identificação do
fabricante, a capacidade e o símbolo do identificação
da material para reciclagem. Acondicionsdo conforme a
praxe do fabricante, da forma a garantir a higiene e

integridade do produto

atò seu uso. A embalagem deverá

conter externamente ei

procedência e quantidade.

dados

Deverá

de

identificação,

atender as condições

gerais da nbrli8€5 e nbr 13230 da abnt.
41,000
1,350

1.148,00
3.051,00

42,500

21.505,00

Dedochos

UNIDADE

28.00

Envelope branco, tamanho 260x360 n (mádio), Papel
com 90g

UNIDADE

2,260.00

Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6

CAIXA

cm - çramatura 120
g/m2. Cx c/ 250 und
Envelope oficio, tamanho 114 x 162sas, branco, sem

UNIDADE

2,450.00

61.250,00

UNIDADE

13,750.00

24.062,50

Eatilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável
estreita, medindo 9 em x
0,9 cm, graduável e com trava do segurança.
Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável
larga, medindo 11 x 1,8 a,
gaduável e caa trava de segtirança.

UNIDADE

1,454.0.0

1.454,00

UNIDADE

2,092.00

4.184,00

Etiqueta adesiva para irpressora jato de tinta a 1

CAIXA

timbre

Envelope para convite, na cor vermelho, medindo ap
roximadaments 163x225

13.770,00

aaer, medindo 25,4 X lOl.Siasi,
20 etiquetas por folha. Cx 7 lOOfl

Extrator da grampo. Material: aço inoxidável, tipo
espátula,
tratamento superficial níquelado.

Tamanho

UNIDADE

1.539,20

1,184.00

aproximado

!50xl6iBB.

Filtro de linha com OS (cinco) tomadas, bctáo de 1
Iga-desliga, padráo nbr 14136
blvolt. cabo com no minlno 1,10 metros.
Folha da isopor SOxlOOcm, espessura 30nm.
Folha papel da seda 50x70 pacote com 100 folhas co

UNIDADE

UNIDADE
PACOTE

ra* diversas

Gis para quadro negro, cor branca. Cx - 64 unid
Grai^aadoc alicate anatômico, cor prata, estrutura

18.466,00

CATXA
UNIDADE

600.00

74B.OO

^

5.700,00
15,5

11.893,20

450.0a/'/^X
3.'
SSO.OOÇ^i/'^
53,C

1.665,00
29.150,00

Avenida Rio Branco,n° 111, CEP:65.725-000, Centro-Pedrciras/MA
e-mail: administracãofrtiocdrciras.ma.gov.br
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nscAlica, poça alfinatar

o gcampeac. Capacidada atd

30 folhas da ISg (gEuspo

fechado), para gcai^ 26/6.

Cras^eador de masa 26/6 preto, capacidade para atd

27.094,00

1,176.00

ONIOMIE

25 folhas. 75 graoss;

caaarvatòrio para 1/2 ponta da graapos bigoma da duas
fuaçOss corpo plistrco a basa amboerachada.
42.560,00

Grampeador nettlico, da mesa, grande, grampos 23/6 UNIDADE
, 23/e, 23/10. bl67 23/13,
23/17, 23/20, 23/23, 23/24, aC« 240 folhas.

16.944,00

Grampeador metálico, da masa, para grampo tipo 26/ UMIDADE
6, basa da ZOoa.

CAIXA

1,200.00

32.400,00

CAIXA

1,200.00

20.100,00

CAIXA

6,020.00

29.496,00

Lipla corpo, apontado, material corpo raalna, dltm
atro carga 2, durara hb,

CAIXA

1,038.00

liápis da cor, cama com 12 coras, intazro, coras v
ivsa, alts guslidsde.

CADCA

3,000.00

Lápis prato número 2, flamivol, ultra-rasistanta,
hszsgonal c/144 uiudades

CAIXA

Lapiseira grafite na 0,05, macanlsmo resistente ps
ra svanço ds csrga, borracha
aobutids na parte traseira, clip ramcvivel
Lapiseira grafite ns 0,07, macaniamo rasistente pa
ra avanço da carga, borracha
embutida na parta traaaira, clip ramovival
Harcador para quadro branco na cor azul, com rasar
vatório da recarga a ponta

UNIDADE

Gra^io para gras^ador galvanisado madindo 23/13,
eaira com S.OOO unidadaa

Ccanpo para grangseador galvanizado medindo 23/6, c
alxa coa 5.000 unidadaa

Graiig>o para graiq>aador, cobraado, tamanho 26/6. Ca
Ixa com S.OOO gcasipos.

17,700

16.372,60
32.400,00
6.382,00

UNIDADE

1.612,80

UNIDADE

3,443.00

15.493,50

aubsti tuival

Measa para modelar 160 grasiaa 12 coras nAo tózicss

UNIDADE

2.025,00

Papal alnaço, celulose vegetal. 75 g/mj, 310 nm, c PACOTE
om pauta a margem, tamanho
oficie li, pacote com 400 folhas.
Papel cartolina ISDg 50x66 pacote com 10 unidadaa

21.900,00

PACOTE

1,800.00

71.620,00

RESKA

1,200.00

22.800,00

UNIDADE

3,108.00

cores variadas

Papal reciclado 75g. gramaturas 7Sg/a$, formatea:
a4 (210 X 297 m)
folhas/raama: SOO,

Pasta a/z lombo aatraito a4i tamanho: 34,5 x 6 os,
cartte cem espessura
da l,7inm
Pasta com grampo a trilho, ambalagsm oca 10 und, c
or azul, tamanho oficio,
dimana6oa 23/Sx325nm.
Pasta da cartolina plastificada com aba a alástico

14,900

PACOTE

46.309,20

34.299,20

UNIDADE

1,462.00

5.463,40

UNIDADE

5,912.00

33.698,40

, gramatura 260 g/m2, tamanho
ficio, cem ilhoses de laatal. Cor amarela

Paata para documento com clásaico em pollpp. Tzana
parente, formato oficio,

reaistanta a atoxice, a^^saura 0,3Sam diaansfies Ix a p
235 X 350 X 02mm

Pasta plástica polionda, Eem, azul.
Pasta sanfonada a4, 31 divisórias
Pasta suspensa )craft. com hastes plásticas, £ poai
çóOB para visor a etiquata,

amhal agem com 50

unidades,

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

5,962.00
296.00

3,750
36.900

620:00

66,000

22.432,50
10.996,20
72.160,00

1 visor, etiquata 1 grasq^o

pláatico dimensdos 36x 24cffl
Parfurador da papel central, 2 furos, farto esmalt UNIDADE
ado/matal,
capacidade aproximada 60 fia., trava lateral, pinoa
parfuradoras em aço a molas es aço, com margmador
margeador de
da
metal, resistente, furos com diámatro
diâmetro de 5,5nsn,
com
S.Ssm, cem
escala e depósito.
Reabastecedor da pincel atômico, acondicienade aa
UNIDADE
frasco plástico resistente,

25.562,60

6.270,00

coras variadas.

Raabastecodor para quadro branco, acondlclenado aa
frasco plástico resistente,

UHDADB

9.900,00

cores variadas.

Embalagem descartável am oluminio 2St
CAIXA
resistente para scondicionamanto
da
alimentoa,
retangular com 3
dlvlsóaa,
com aba arredondada e
acompanhada de tas^a em papal cartáo aluminlzado, para

fechamento manual ou

mecânico.

Capacidade

aproximada

dal200 ml a cerca de 265 n da coayrimanto. 230 zm de
largura e 40 mm da altura. O material deverá ser Isento

da r^arbas, arestas

cortantes

ou

32.960,00

qualquer

outro

V
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d»feicci de fBbclcaçfto

<7utt

poeaa

causar

riscos

ou

prejudicar sua ucilizaç&o a construído da forma a
garantir resistência á finalidade a quo se destina,
Embalada ao saco

piistico,

scondictonada

em caixa de

papelSo, conforma a praxe do fabricante da forma a
garantir a higiene e integridade do produto atê seu
uso. A embalagani deverá conter extamamante os dados da
identificsçáo. procedência e quantidade.

Papel sulfite 7&g elcaline, gramatura: ISg/a^, for RESHA

3,747.00

19,500

73.066,50

1,137.00

17,000

19.329,00

2,476.00

40,000

99.040,00

11,253.00

19,500

219.433,50

3,414.00

17,000

56.039,00

mate: 2S%

aê (210 X 297 mm), folhas/rosma: 500,

Pasta a/a loosbo largo c/ visor.

a4, II pokf com 2

tJKIDADE

S%

mecanismo niquelsdo fixo na pasta e fecragen da alta
precisão dinensêes aproximadas do produto 26Sx7Sx315sbb.
Embalagem descartável os alumínio resistente pars
CAIXA
75%,
acondicLonamento de alimentos,
retangular
com
3
dívisêes. ccA aba arredondada e acoa^anhada de tar^a en

papel cartáo alumlnitado, para fechamento manual eu
mecânico. Capacidade aproximada
265 mm de

comprimento,

altura, O material

deverá

arestas cortantes ou
fabriesçáo que possa

230

mm

del200

ser

isento

qualquer

outro

causar

ml e cerca de

do largura e 40 mm da

riscos

da

rebarbas,

defeito

de

ou prejudicar sua

utilisaçáo e construído da focms a garantir resistência
á finalidade a
que
se destina. Embalada em aaco
plástico, acondicionada em caixa de papelão, conforme a
praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e
integridade do produto atê seu uso. A embalagem deverá
conter externamente os

dados

do

identificação,

procedáncra e quantidade.

Papel sulfite 7Sg alcalino, gramatura: 75%

RESMA

75g/my, formato: a4 (210 x 297 bbs), folhas/reama: 500.
Pasta a/z lombo largo c/ vaaor, a4, II pokf 75%
UNIDADE
com mecanismo niquelado
alta precisão dimensees

fixo na pasta
aproximadas

e ferragem de
do
produto

285x75x31Ssm.

VAU» TOTAL R$

1.830.426,70

1. DA VINCULAÇÃO
Vinculam-se a Ata, indcpendenlemenlc de transcrição, o EdilaI do Pregão Presencial n" 022/2021 e a
Proposta de Preços.
2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

2.1. O fornecimento poderá ser efetuado conforme as necessidades da Secretaria Municipal solicitanle,
mediante solicitações.
2.2. O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta
Ata de Registro de Preços, ainda que o fornecimento seja previsto para data posterior ao vencimento da
Ata.

2.3. A existência deste Registro não obriga a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA a efetivar as

contratações na quantidade estimada, ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de
fomecimenlo em igualdade de condições.
2.4. E vedado à Administração adquirir de outro fornecedor insumo por valor igual ou superior ao obtido
da detentora do Registro de Preços, a menos que esta se recuse a fornecer.
✓

3. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

^

M ^
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3.1. A Ata terá validade de 12(doze) meses, contados a partir da data de sita assinatura.
4. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. A Prefeitura Municipal de Pcdreiras/MA adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e
administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado
para os produtos registrados, nas mesmas condições de fornecimento.
4.2. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto, em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou caso se tome inexequível para as compromissárias.

4.3. Os preços registrados, a indicação dos fornecedores e as alterações quanto aos valores, atualizados
em decorrência de pesquisas de preços periódicas, serão publicados pela .Administração na imprensa
oficial, aditando-se a presente Ata de Registro de Preços.
4.4. Os preços de promoções temporárias ou sazonais não serão computados para efeito de definição do
preço praticado no mercado, mas se constituirão em indicador para o exercício da faculdade de aquisição
por outros meios, prevista no parágrafo 4° do art. 15 da Lei Federal n" 8.666/1993.

5. DA READEQUAÇÂO DE PREÇOS
5.1. Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada,

entretanto, a possibilidade de readequação - com elevação ou redução de seus respectivos valores - em

função da dinâmica do mercado, obedecida às disposições constantes no Decreto Municipal n" 004/2021 e
comprovado o desequilíbrio econòmico-financeiro.

5.2. Reconhecendo o desequilíbrio econòmico-financeiro, a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA
promoverá o aditamento do compromisso de fornecimento, conforme o artigo 65, 11, da Lei Federal n."
8.666/1993, ou fonnalmenle desonerará a licitantc em relação ao item.

5.3. O diferenciai de preço entre a proposta inicial das licitantes e a pesquisa de mercado efetuada pela
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA á época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos
concedidos, serão sempre mantidos.

5.4. A licitante detentora do registro fica obrigada a informar à Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA

sempre que houver redução nos preços de mercado, ainda que temporária, comunicando o seu novo preço
que irá abalizar pesquisa de mercado,a ser realizada pela Administração conforme item 4.

5.5. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado não repassada à
Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.

5.6. No caso de revisão para maior, a licitante compromissária deverá solicitar a revisão do mesmo,^
obrigando-se a efetuar os fornecimentos das Notas de Empenho já emitidas pelos preços ora registrados.

6. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ^

/l^
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6.1. A Ata de Registro de Preços poderá solrcr alterações, obedecidas ás disposições contidas no art. 65
da Lei n° 8.666, de 1993, quando:

6.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de
fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA
promover as necessárias negociaçõesjunto aos fornecedores.

6.1.2. Quando o preço inicialnrente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço
praticado no mercado, devendo a Prefeitura:
a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c)convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

6.1.3. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeiliua Municipal de
Pedreiras/MA poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido
de fornecimento; e

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA irá proceder à

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa à aquisição pretendida.
7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA quando
a licitante signatária;

a) Desciunprir as condições previstas no Edital do Pregão Presencial n® 022/2021 a que se
vincula o preço registrado;
b) Dcscumprir as condições da presente Ata de Registro de Preços;

c) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o contrato ou instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
d) Enquadrar-sc cm qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial previstas na Lei
Federal n® 8.666/1993;

e) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem superiores aos
praticados no mercado:
í) Implementar alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a,

juízo da Administração, prejudiquem a execução desta Ata de Registro de Preços;

'

g) Houver subconlralação total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, associação
com oulrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporaçãoque afetem a boa execução de eventuais e futuras avenças;
h) Houver razões de interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei Federal n®
8.666/1993.

_
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7.2 O fornecedor regisirado poderá sollchar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de
caso fortuito ou de força maior comprovado.

7.3. Em qualquer das hipóteses previstas nos itens 7.1 e 7.2, o cancelamento dc registro será devidamente
autuado em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizado por
despacho da autoridade competente.

7.4. A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos neste item, será efetuada
por correspondência com aviso de recebimento e por publicação na imprensa oficial.

8. DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
8.1. A contratação com as licitantes ora registradas será fonnalizada pela Prefeitura Municipal de
Pedreiras/MA, por intermédio de contrato ou instrumento equivalente, conforme o disposto no arl. 62 da
Lei Federal n° 8.666/1993.

9. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. As adesões à Ala dc Registro de Preços não poderão exceder, por Órgão ou Entidade, por órgão ou
entidade, a cinqüenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório c registrados na
ata de registro dc preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme disposto no
Arl. 22, § 3° do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal n°
9.488, de 30 de Agosto de 2018.

9.2. O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de
preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada liem registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do núnrero
de órgãos não participantes que aderirem, conforme disposto no Art. 22. § 4° do Decreto Federal n° 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal n" 9.488, de 30 de Agosto de 2018.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 - Se a proponente vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a Nota de
Empenho ou assinar o Contraio ou instrumento equivalente, a sessão poderá ser retomada e as demais
licitantes chamadas na ordem dc classificação, sujeitando-se a proponente deslstente às seguintes
penalidades:
a)Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, pelo prazo de até 05 (cinco)anos;
b) Multa de 10%(dez porcento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
10.2 - Nos casos das ocorrências abaixo, ficará sujeita a Contratada à aplicação das seguintes multas
moratórias:

a) Atraso no fornecimento: De até 7 dias corridos: multa de 15%(quinze por cento) do valoç,
do contraio; De 8 à 15 dias corridos: 30% (trinta por cento) do valor do contrato; A partir
do 16® dia será rescindido o contraio sem prejuízo das demais sanções;
b) Fornecimento cni quantitativo menor do que o requerido: Multa dc 5% (cinco por

cento) sem prejuízo da complementação no prazo de 5 dias úteis; ^
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c) Fornecimento do produto diverso do requerido: Multa dc S% (cinco por cento) sem
prejuízo da entrega do produto correto no prazo de 5 dias úteis.

10.3 - No caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) Advertência;

b) Multa dc 10%(dez por cento)sobre o valor total da respectiva nota de empenho;
c) Suspensão temporária de participar em licitação c impedimento de contratar com a
Prefeitura de Pedreiras/MA, pelo prazo de até 02(dois) anos;

d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.4 - As sanções previstas nas alíneas "a"', "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea "b".
10.5 - Caberá ao fiscal do Contrato, designado pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, propor a
aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposição.
10.6 - A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste item, dentre outras hipóteses
legais, quando:

a) Fornecer produtos em desconformidade com o especificado e aceito;
b) Não substituir, no prazo estipulado, o produto recusado pela Contratante;
c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Pregão.
10.7 - A licitante que. convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento
da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contraio,

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito

prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contiatar com a Prefeitura Municipal de
Pedreiras/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
10.8 - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA.
10.9 - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amigável ou judicialmente.

f
10.10 - Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhev
tenham stdo aplicadas.
V

10.11 - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à comunicação^
escrita à Contratada e publicação na imprensa oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa

de mora), constando o fundamento legal.

^
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11. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1.0 extrato da Ata de Registro de Preço será publicado na imprensa oficial do município.
12. DO FORO

12.1. As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro da Justiça Estadual da Comarca de
Pedreiras, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento a

Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA e as licitantes comgrgmissárias, na pessoa dos seus representantes

legais, que vai assinada em 03(três) vias de igual^e^eor&^n^jj^^^''^

Pedreirag/íCÍA, 01 d^^^bro dÍB^21.
^ /t)AMíÀD FELIPE BAR^SA
Setretário Municipal de Adpíinislra'
Órgão Gerejjciatíor

L F M TORRES AVlLA

CNPJ: 38.264.264/0001-25
José Ulisses Ávila Neto
CPF: 007.492.744-25

Pela Detentora do Registro:

ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO
CNPJ: 00.795.813/0001-15

Aleandro Gonçalves Passarinho
CPF: 427.785143-68

Pela Detentora do Registro

3ULALIÓ GUIMARÃES {^"ITA NETO
CNPJ: 31.701.920/0001-60

Cláudio Magalhães Motta
CPF: 515.823.173-72

Pela Detentora do Registro
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HORIZONTE DISTRIBU1Í)0RA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 36.306.615/0001-98

ítalo Vinícius Fernandes Sampaio
CPF; 009.518.373-62

Pela Detentora do Registro

T L S DE-ABREU EÍRELI
CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fabricio Araújo dos Santos
CPF: 652.688.903-44

Pela Detentora do Registro
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