Município de Marajá do Sena

DIÁRIO OFICIA L
Publicação de Terceiros

EDIÇÃO 125 ANO V, MARAJÁ DO SENA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, SEGUNDA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2019, PAG. 01/27

SUMÁRIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS...................................01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021804/2019.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2019-CPL/PMMS.
Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO
E
FINANÇAS, com sede à Rua Dep. César Bandeira, s/n, Centro,
em Marajá do Sena – MA, neste ato representada pelo seu
Secretário o Sr. Elivando Pessoa Lima, doravante denominada
ÓRGÃO GERENCIADOR, para atender a demanda das
Secretarias Municipais, considerando o PREGÃO
PRESENCIAL N° 015/2019-CPL/PMMS, para o
REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de
empresa especializada na prestação dos serviços de confecção
de artigos e materiais de malharia de interesse da
Administração Municipal de Marajá do Sena – MA, cujo
resultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada no dia
10 de junho de 2019 às 11:00hs indica como vencedora a
empresa EMPÓRIO COSMÉTICOS EIRELI, de acordo
com os autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
021804/2019.
RESOLVE:
Registrar os preços propostos pela empresa: EMPÓRIO
COSMÉTICOS EIRELI, inscrita no sob o nº CNPJ
22.827.691/0001-34, localizada na Rua 28 de julho, 148,
Centro, Bacabal – MA, representada pela Sra. Maria do Carmo
Xavier, portadora da CNH n.º 1199101 e CPF n.º 376.213.19372, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação
por elas alcançadas, por item, atendendo às condições previstas
no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
estabelecidas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, bem
como os Decretos Municipais n.º 006/17 e 008/17.
1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços
para eventual contratação de empresa especializada na
prestação dos serviços de confecção de artigos e materiais de
malharia de interesse da Administração Municipal de Marajá
do Sena – MA, especificados no Anexo I do Edital do
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019-CPL/PMMS, que
passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação

e proposta de preços apresentadas pela licitante vencedora,
conforme
consta
nos
autos
do
PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 021804/2019.
1.2.
Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo
nas quantidades indicadas no Anexo I deste instrumento,
podendo os Órgãos Solicitantes promover as aquisições de
acordo com suas necessidades.
2.
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
2.1.
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses,
contado a partir de sua assinatura.
3.
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1.
O gerenciamento deste instrumento caberá à
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
3.2.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer
Secretaria e/ou Departamento da Administração Pública, Direta
ou Indireta, do Município de Marajá do Sena.
4.
DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1.
A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos
ou entidades da Administração Municipal relacionadas no
objeto deste Edital.
4.2.
Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por
intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de
empenho de despesa ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no § 4° do art.
62 da Lei n° 8.666/93, e procederá diretamente a solicitação
com o prestador, com os preços registrados, obedecida a ordem
de classificação.
4.3.
Os quantitativos dos contratos serão sempre fixos e os
preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.
Aplicam-se aos contratos as disposições pertinentes da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações
posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.
Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito
dos processos de aquisições por meio de registro de preços,
devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições,
para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
admitirá a adesão de "Órgão não-participante ou carona",
conforme Decreto Municipal n° 006/2017 e Lei Federal n°
8666/93.
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4.7.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão nãoparticipante ou carona".
4.8.
Os órgãos ou entidades que não participaram do
registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse mediante
consulta dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a informação
do item e a quantidade desejada, que posteriormente
encaminhará ao órgão gerenciador da Ata, para que este
verifique a possibilidade de utilização da Ata de Registro de
Preços, com os possíveis prestadores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
4.9.
Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do serviço, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este serviço não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.10. Caso o prestador beneficiário da Ata de Registro de
Preços não concorde, deverá encaminhar correspondência
mencionando a impossibilidade de atender, sendo então
comunicado ao “órgão não-participante ou carona” a
impossibilidade de sua adesão à Ata de Registro de Preços.
Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência
mencionando, devendo ser anexado uma cópia da
correspondência no processo.
4.11. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de
Adesão do “carona” e o respectivo apostilamento em Ata de
Registro de Preços dos “órgãos não-participantes ou carona”,
para futuro acatamento dos pedidos.
4.12. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser
providenciada a publicação do extrato na imprensa oficial, e as
cópias dos documentos deverão ser anexados ao processo que
originou o registro de preços.
4.13. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere
este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.14. O instrumento convocatório deverá prever que o
quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
4.15. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a aquisição ou, contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata.
4.16. A responsabilidade do órgão carona é restrita às
informações que esse produzir, não respondendo pelas
eventuais irregularidades do procedimento licitatório.
4.17. Compete ao “órgão não-participante ou carona” os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo prestador das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

4.18. O Município de Marajá do Sena/MA através do órgão
gerenciador não responde pelos atos do órgão carona.
5.
DOS
PREÇOS,
ESPECIFICAÇÕES
E
QUANTITATIVOS
5.1.
Os preços registrados, as especificações dos serviços,
os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e
representantes legais, encontram-se elencados no ANEXO
ÚNICO da Ata de Registro de Preços.
6.
DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA
6.1.
As Contratadas ficam obrigadas a executar os serviços,
entregando-os nos endereços contidos na Ordem de Serviço
emitida pelo Órgão Contratante.
6.2.
O prazo para execução dos serviços deverá ser de até 5
(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Serviço, e as demais de acordo com o Anexo I do
Edital.
7.
DA REVISÃO DE PREÇOS
7.1.
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo
período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso
de desequilíbrio da equação-financeira inicial deste
instrumento.
7.2.
Os preços registrados que sofrerem revisão, não
ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a
diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do
registro.
7.3.
Caso o preço registrado seja superior à média dos
preços de mercado, o Órgão Gerenciador, solicitará ao(s)
Prestador(es), mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo no mercado.
8.
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
8.1.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
cancelada de pleno direito, pelo Órgão Gerenciador, quando:
a)
O Prestador não cumprir as obrigações constantes desta
Ata de Registro de Preços;
b)
O preço registrado se apresentar superior ao praticado
no mercado e não houver sucesso nas negociações para sua
redução, com as empresas registradas na Ata;
c)
Houver solicitação do(s) Órgão(s) Participante(s),
devidamente justificadas, em razão de inexecução parcial ou
total de ordem de serviço decorrente deste registro;
d)
Por razões de interesse público, devidamente
demonstradas e justificadas pelo(s) Órgãos Participante(s) ou
pelo Órgão Gerenciador;
e)
Provocado pelo Prestador, mediante solicitação por
escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
8.2.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s)
Prestador(es) será(ao) comunicado(s) formalmente, através de
documento que será juntado ao processo administrativo da
presente Ata, após sua ciência.
8.3.
No caso de recusa do Prestador em dar ciência da
decisão, a comunicação será feita através de publicação no
Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir dela.
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8.4.
A solicitação do Prestador para cancelamento dos
preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão
Gerenciador, facultando-se à este, neste caso, a aplicação as
penalidades cabíveis.
9.
DA PUBLICAÇÃO
9.1.
O Órgão Gerenciador fará publicar o extrato da
presente Ata no Diário Oficial do Município e no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Marajá do Sena – MA, após
sua assinatura, nos termos da legislação Vigente.
10.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão
registradas por intermédio de lavratura de Termos Aditivos ou
Apostila mentos, a presente Ata de Registro de Preços,
conforme o caso.

10.2. Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 015/2019-CPL/PMMS e seus anexos e as
propostas das empresas registradas nesta Ata.
10.3. Poderá haver modificações nos locais da execução dos
serviços caso em que a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA.
10.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as
Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e os Decretos Municipais
n° 006/17 e 008/17.
11.
DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulo Ramos, Estado
do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
11.2. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes
assinam o presente.

ANEXO ÚNICO
REF.:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2019-CPL/PMMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 021804/2019
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2019, celebrada entre a SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, tendo como participantes as Secretarias
Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e a Empresa que teve seus preços registrados, em face à realização do
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2019-CPL/PMMS.
OBJETO: O Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção de
artigos e materiais de malharia de interesse da Administração Municipal de Marajá do Sena – MA.
QUADRO 1 – DADOS DAS EMPRESAS PRESTADORAS
EMPRESA: EMPÓRIO COSMÉTICOS EIRELI
CNPJ: 22.827.691/0001-34
Telefone/Fax: (99) 98124-8091
Endereço: Rua 28 de julho, 148, Centro, Bacabal – MA, CEP: 65.700-000. e-mail: julyanaedna@gmail.com
REPRESENTANTE: Maria do Carmo Xavier, CNH: 1199101 e CPF: 376.213.193-72
QUADRO 2 – SERVIÇOS REGISTRADOS
EMPRESA: EMPÓRIO COSMÉTICOS EIRELI
VALOR
UNIT.
TOTAL
O Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção de artigos e materiais de
malharia de interesse da Administração Municipal de Marajá do Sena – MA
Bolsa em longa ACS, produzida em longa 10 alpargata, dimensões 38x30x17 cm.
1
und
100
R$99,00
R$9.900,00
AZUL. Único
Bolsa em longa Funasa, produzida em longa 10 alpargata, dimensões 38x30x17 cm.
2
und
50
R$159,00
R$7.950,00
Amarela único
3
Boné com logomarca campanha Cores Variadas. Único
und
1200
R$14,90
R$17.880,00
Bonés (bombetas), modelo feminino, em tecido terbrim, na cor cáqui, com forro
4
duplo (espuma e tela de nylon); com brasão do município de Marajá do Sena, pintado und
400
R$14,90
R$5.960,00
diretamente na parte frontal. Cor Cáqui. Sob Medida
Bonés (bombetas), modelo masculino, em tecido terbrim, na cor cáqui, com forro
5
duplo (espuma e tela de nylon); com brasão do município de Marajá do Sena pintado und
400
R$25,00
R$10.000,00
diretamente na parte frontal. Cor Cáqui. Sob Medida
6
Camisa gola "v" - feminina Básica Cores Variadas. Sob Medida
und
1200
R$25,00
R$30.000,00
7
Camisa gola "v" - feminina Com logomarca do PSF. Cores Variadas. Sob Medida
und
200
R$25,00
R$5.000,00

ITEM

DESCRIÇÃO
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Camisa gola "v" - feminina Com logomarca e função Saúde. Cores Variadas. Sob
Medida
Camisa gola "v" - feminina Manga longa Com logomarca do CRAS. Cores Variadas.
Sob Medida
Camisa gola "v" - feminina Manga longa Cores Variadas. Sob Medida
Camisa gola "v" - masculina Básica Cores Variadas. Sob Medida
Camisa gola "v" - masculina Com logomarca do PSF. Cores Variadas. Sob Medida
Camisa gola "v" - masculina Com logomarca e função Saúde. Cores Variadas.
Camisa gola "v" - masculina Manga longa Com logomarca do CRAS. Cores
Variadas. Sob Medida
Camisa gola "v" - masculina Manga longa Cores Variadas. Sob Medida
Camisa gola polo - feminina, manga curta O modelo é confeccionado em malha
piquet e tem bordado exclusivo na parte frontal. Composição 100% algodão. Cores
Variadas. Sob Medida
Camisa gola polo - masculina, manga curta O modelo é confeccionado em malha
piquet e tem bordado exclusivo na parte frontal. Composição 100% algodão. Cores
Variadas.
Camisa gola redonda - feminina Básica Cores Variadas. Sob Medida
Camisa gola redonda - feminina com logomarca campanha Cores Variadas. Sob
Medida
Camisa gola redonda - feminina com logomarca das conferências. Cores Variadas.
Sob Medida
Camisa gola redonda - feminina com logomarca do CRIANÇA FELIZ. Cores
Variadas. Sob Medida
Camisa gola redonda - feminina com logomarca do grupo de idoso. Cores Variadas.
Sob Medida
Camisa gola redonda - feminina com logomarca do SCFV. Cores Variadas. Sob
Medida
Camisa gola redonda - masculina Básica Cores Variadas. Sob Medida
Camisa gola redonda - masculina com logomarca campanha Cores Variadas. Sob
Medida
Camisa gola redonda - masculina com logomarca das conferências. Cores Variadas.
Sob Medida
Camisa gola redonda - masculina com logomarca do grupo de idoso. Cores Variadas.
Sob Medida
Camisa gola redonda - masculina com logomarca do SCFV. Cores Variadas. Sob
Medida
Camisa gola V- feminina Manga longa- Com logomarca do CRIANÇA FELIZ.
Cores Variadas. Sob Medida
Camisa regata - feminina Básica Cores Variadas. Sob Medida
Camisa regata - masculina Básica Cores Variadas. Sob Medida
Camisola Aberta nas costas, produzida em tecido de algodão cru. Cores Variadas.
Sob Medida
Camisola Fechada produzida em tecido de algodão cru. Cores Variadas. Sob Medida
Colete ACS com bolso superior esquerdo, com logomarca do setor. Verde Olmo.
Sob Medida
Colete com bolso superior esquerdo com logomarca do setor. Verde Olmo. Sob
Medida
Colete com talas localizadas logo abaixo da gola, tanto na parte frontal e nas costas.
Segundo o modelo da vigilância sanitária Preto. Sob Medida
Conjunto Cirúrgico, produzido em brim 100% algodão composto de calça comprida
com/sem elástico e dois bolsos traseiros. Blusa com decote "v", bolso frontal e
manga curta Cores Variadas. Sob Medida
Lençol com elástico produzido em algodão cru 100%. Medindo 1,60x2,5cm. Cores
Variadas.
Lençol produzido em algodão cru 100%. Medindo 1,60x2,5m. Cores Variadas.
Lençol solteiro com fronha, em tecido liso medindo 1,50x2,60m e fronha medindo
0,50x0,70m. Cores Variadas.
Tecido para Biombo, especial para área hospitalar que garante proteção
antimicrobiana, antifungo e não propaga chamas, medindo 1,60m de altura do tecido
x 0,60m de largura para cada parte. Cores Variadas.
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und

200

R$29,00

R$5.800,00

und

100

R$29,00

R$2.900,00

und
und
und
und

1200
1200
200
200

R$49,00
R$25,00
R$29,00
R$29,00

R$58.800,00
R$30.000,00
R$5.800,00
R$5.800,00

und

100

R$49,00

R$4.900,00

und

1200

R$49,00

R$58.800,00

und

1200

R$39,00

R$46.800,00

und

1200

R$49,00

R$58.800,00

und

2000

R$25,00

R$50.000,00

und

2000

R$25,00

R$50.000,00

und

2000

R$25,00

R$50.000,00

und

200

R$25,00

R$5.000,00

und

300

R$25,00

R$7.500,00

und

500

R$25,00

R$12.500,00

und

2000

R$25,00

R$50.000,00

und

2000

R$25,00

R$50.000,00

und

2000

R$25,00

R$50.000,00

und

300

R$25,00

R$7.500,00

und

500

R$25,00

R$12.500,00

und

100

R$49,00

R$4.900,00

und
und

800
800

R$22,00
R$22,00

R$17.600,00
R$17.600,00

und

100

R$69,00

R$6.900,00

und

100

R$69,00

R$6.900,00

und

100

R$99,00

R$9.900,00

und

400

R$129,00

R$51.600,00

und

50

R$129,00

R$6.450,00

und

50

R$199,00

R$9.950,00

und

100

R$89,00

R$8.900,00

und

100

R$89,00

R$8.900,00

und

100

R$89,00

R$8.900,00

und

50

R$199,00

R$9.950,00
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Tecido para Campo Cirúrgico, simples, produzido em brim 100% algodão, medindo
1,60m de largura Verde Olmo.

mt

50

R$99,00

R$4.950,00

VALOR TOTAL GLOBAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 883.490,00 (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS
MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS).
Marajá do Sena – MA, 28 de junho de 2019.
ÓRGÃO GERENCIADOR:

EMPRESA REGISTRADA:

Elivando Pessoa Lima
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças

EMPÓRIO COSMÉTICOS EIRELI
CNPJ: 22.827.691/0001-34
Maria do Carmo Xavier
CPF: 376.213.193-72
Procuradora

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 031804/2019.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2019-CPL/PMMS.
Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO
E
FINANÇAS, com sede à Rua Dep. César Bandeira, s/n, Centro,
em Marajá do Sena – MA, neste ato representada pelo seu
Secretário o Sr. Elivando Pessoa Lima, doravante denominada
ÓRGÃO GERENCIADOR, para atender a demanda das
Secretarias Municipais, considerando o PREGÃO
PRESENCIAL N.º 016/2019-CPL/PMMS, para o
REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de materiais de
expediente, para atender a demanda de diversas secretarias,
cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada no
dia 13 de junho de 2019 às 10:30hs indica como vencedoras as
empresas: R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA; ANNE
C DA SILVA LIMA; e SAMARA ARRUDA DE MACEDO
SARAIVA, de acordo com os autos do Processo
Administrativo n.º 031804/2019.
RESOLVE:
Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas: R.
DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ:
09.226.800/0001-88, localizada na Praça Luís Rocha, nº 105,
Centro, Paulo Ramos - MA, representada pelo Sr. Rivando de
Oliveira Silva, portador do RG 0183343720016 SESP/MA e
CPF 005.556.193-46; ANNE C DA SILVA LIMA, inscrita no
CNPJ: 33.747.427/0001-07, localizada na Praça do Mercado,
nº 97A, Centro, Paulo Ramos – MA, representada pela Sra.
Anne Caroline da Silva Lima, portadora do RG 0183913420015 e CPF 059.397.083-74; SAMARA ARRUDA DE
MACEDO SARAIVA, inscrita no CNPJ sob o nº
21.713.598/0001-36, localizada na Deputado Raimundo Leal,
s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, representada pelo Sr.
Marcelo Saraiva Macêdo, portador do RG 053784882014-0
SSP/MA e CPF 619.670.753-10. nas quantidades estimadas, de
acordo com a classificação por elas alcançadas, por item,
atendendo às condições previstas no instrumento convocatório
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se
as partes às normas estabelecidas nas Leis Federais n.º 8.666/93
e 10.520/02, bem como os Decretos Municipais n.º 006/17 e
008/17.

1.
DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços
para eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de expediente, para atender a
demanda de diversas secretarias, especificados no Anexo I do
Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019CPL/PMMS, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente
com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas
licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do Processo
Administrativo n° 031804/2019.
1.2.
Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo
nas quantidades indicadas no Anexo I deste instrumento,
podendo os Órgãos Solicitantes promover as aquisições de
acordo com suas necessidades.
2.
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
2.1.
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses,
contado a partir de sua assinatura.
3.
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1.
O gerenciamento deste instrumento caberá à
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
3.2.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer
Secretaria e/ou Departamento da Administração Pública, Direta
ou Indireta, do Município de Marajá do Sena.
4.
DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1.
A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos
ou entidades da Administração Municipal relacionadas no
objeto deste Edital.
4.2.
Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por
intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de
empenho de despesa ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no § 4° do art.
62 da Lei n° 8.666/93, e procederá diretamente a solicitação
com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a
ordem de classificação.
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4.3.
Os quantitativos dos contratos serão sempre fixos e os
preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.
Aplicam-se aos contratos as disposições pertinentes da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações
posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.
Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito
dos processos de aquisições por meio de registro de preços,
devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições,
para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
admitirá a adesão de "Órgão não-participante ou carona",
conforme Decreto Municipal n° 006/2017 e Lei Federal n°
8666/93.
4.7.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão nãoparticipante ou carona".
4.8.
Os órgãos ou entidades que não participaram do
registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse mediante
consulta dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a informação
do item e a quantidade desejada, que posteriormente
encaminhará ao órgão gerenciador da Ata, para que este
verifique a possibilidade de utilização da Ata de Registro de
Preços, com os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
4.9.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.10. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços não concorde, deverá encaminhar correspondência
mencionando a impossibilidade de atender, sendo então
comunicado ao “órgão não-participante ou carona” a
impossibilidade de sua adesão à Ata de Registro de Preços.
Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência
mencionando, devendo ser anexado uma cópia da
correspondência no processo.
4.11. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de
Adesão do “carona” e o respectivo apostilamento em Ata de
Registro de Preços dos “órgãos não-participantes ou carona”,
para futuro acatamento dos pedidos.
4.12. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser
providenciada a publicação do extrato na imprensa oficial, e as
cópias dos documentos deverão ser anexados ao processo que
originou o registro de preços.
4.13. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere
este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.14. O instrumento convocatório deverá prever que o
quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

4.15. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a aquisição ou, contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata.
4.16. A responsabilidade do órgão carona é restrita às
informações que esse produzir, não respondendo pelas
eventuais irregularidades do procedimento licitatório.
4.17. Compete ao “órgão não-participante ou carona” os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
4.18. O Município de Marajá do Sena/MA através do órgão
gerenciador não responde pelos atos do órgão carona.
5.
DOS
PREÇOS,
ESPECIFICAÇÕES
E
QUANTITATIVOS
5.1.
Os preços registrados, as especificações dos produtos,
os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e
representantes legais, encontram-se elencados no ANEXO
ÚNICO da Ata de Registro de Preços.
6.
DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA
6.1.
As Contratadas ficam obrigadas a fornecerem os
produtos, entregando-os nos endereços contidos na Ordem de
Fornecimento emitida pelo Órgão Contratante.
6.2.
O prazo para entrega dos produtos deverá ser de até 5
(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, e as demais de acordo com o Anexo I
do Edital.
7.
DA REVISÃO DE PREÇOS
7.1.
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo
período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso
de desequilíbrio da equação-financeira inicial deste
instrumento.
7.2.
Os preços registrados que sofrerem revisão, não
ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a
diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do
registro.
7.3.
Caso o preço registrado seja superior à média dos
preços de mercado, o Órgão Gerenciador, solicitará ao(s)
Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo no mercado.
8.
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
8.1.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
cancelada de pleno direito, pelo Órgão Gerenciador, quando:
a)
O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes
desta Ata de Registro de Preços;
b)
O preço registrado se apresentar superior ao praticado
no mercado e não houver sucesso nas negociações para sua
redução, com as empresas registradas na Ata;
c)
Houver solicitação do(s) Órgão(s) Participante(s),
devidamente justificadas, em razão de inexecução parcial ou
total de ordem de fornecimento decorrente deste registro;

Para consultar a veracidade da publicação acesse - www.marajadosena.ma.gov.br/dom

7/27

EDIÇÃO 125 ANO V, MARAJÁ DO SENA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, SEGUNDA - FEIRA, 01 DE JULHO DE 2019

d)
Por razões de interesse público, devidamente
demonstradas e justificadas pelo(s) Órgãos Participante(s) ou
pelo Órgão Gerenciador;
e)
Provocado pelo Fornecedor, mediante solicitação por
escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
8.2.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s)
Fornecedor(es) será(ao) comunicado(s) formalmente, através
de documento que será juntado ao processo administrativo da
presente Ata, após sua ciência.
8.3.
No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da
decisão, a comunicação será feita através de publicação no
Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir dela.
8.4.
A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos
preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão
Gerenciador, facultando-se a este, neste caso, a aplicação as
penalidades cabíveis.
9.
DA PUBLICAÇÃO
9.1.
O Órgão Gerenciador fará publicar o extrato da
presente Ata no Diário Oficial do Município e no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Marajá do Sena – MA, após
sua assinatura, nos termos da legislação Vigente.

10.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão
registradas por intermédio de lavratura de Termos Aditivos ou
Apostila mentos, a presente Ata de Registro de Preços,
conforme o caso.
10.2. Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 016/2019-CPL/PMMS e seus anexos e as
propostas das empresas registradas nesta Ata.
10.3. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos
produtos caso em que a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA.
10.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as
Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e os Decretos Municipais
n° 006/17 e 008/17.
11.
DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulo Ramos, Estado
do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
11.2. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes
assinam o presente.

ANEXO ÚNICO
REF.:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2019 – CPL/PMMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 031804/2019
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n.º 010/2019, celebrada entre a SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, tendo como participantes as Secretarias Municipais de
Administração, Educação, Saúde e Assistência Social, Agricultura, Obras Urbanismo e as Empresas que tiveram seus preços
registrados, em face à realização do PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2019 – CPL/PMMS.
OBJETO: o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente,
para atender a demanda de diversas secretarias.
QUADRO 1 – DADOS DAS EMPRESAS FORNECEDORAS
EMPRESA: R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 09.226.800/0001-88
Telefone/Fax: (98) 3655-0536
Endereço: Praça Luís Rocha, nº 105, Centro, Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000.
e-mail: rivandu@hotmail.com
REPRESENTANTE:
Rivando de Oliveira Silva, RG: 0183343720016 e CPF: 005.556.193-46,
EMPRESA: ANNE C DA SILVA LIMA
CNPJ: 33.747.427/0001-07
Telefone/Fax: (98) 98472-6806
Endereço: Praça do Mercado Público, nº 97A, Centro, Paulo Ramos - MA, e-mail: anne.distribuidoragadelha@hotmail.com
CEP: 65.716-000.
REPRESENTANTE:
Anne Caroline da Silva Lima, RG 018391342001-5 e CPF 059.397.083-74
EMPRESA: SAMARA ARRUDA DE MACEDO SARAIVA
CNPJ: 09.226.800/0001-88
Telefone/Fax: (99) 3674-1018
Endereço: Deputado Raimundo Leal, s/n, Centro, Marajá Sena - MA, CEP: 65.716- e-mail: comercialniva.ms@gmail.com
000.
Para consultar a veracidade da publicação acesse - www.marajadosena.ma.gov.br/dom
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REPRESENTANTE:
Marcelo Saraiva Macêdo, RG 053784882014-0 e CPF 619.670.753-10
QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO
EMPRESA: R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - EPP
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA UNID.

QUANT.

VALOR

UNIT.
TOTAL
o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, para atender a demanda
de diversas secretarias
1
Abastecedor para pincel permanente, cores diversas
Pilot
cx
400
R$25,90 R$10.360,00
Giz
4
Apagador c/depósito
un
500
R$2,95
R$1.475,00
souza
Arquivo em polionda, plástico, em polipropileno 2,2mm, dimensões Arquivo
6
pct
400
R$26,80 R$10.720,00
mínimas: 350x130x250mm, cores variadas, pacote com 5 unidades.
facil
Arquivo formato maleta para capacidade de 10 pastas suspensas em
acrílico com 10 visores, 10 etiquetas, 10 grampos plásticos, gramatura
7
Polycart
un
400
R$99,00 R$39.600,00
900 g/m2, espessura 0,90mm, peso aproximado 1,2 kg, medida
acabado 390x140x265mm com 10 pastas suspensa
Bloco de papel adesivo para recado, amarelo, tamanho 76x102mm, c/
9
3m
un
400
R$7,30
R$2.920,00
100 fls.
Calculadora 12 dígitos (b,7x103,0x154,0ig display; teclas plásticas;
13
Cacio
360
R$14,75
R$5.310,00
metálica; dupla alimentação; dimensões (axlxp): 30
Capa em plástico para trabalho de encadernação – transparente cores Cristal
19
un
400
R$1,55
R$620,00
variadas, tamanho a4
line
21
Cinta elástica, material látex, forma circular, nº 18 - caixa 25g
cx
400
R$2,40
R$960,00
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0, material aço
23
Bachi
cx
400
R$2,90
R$1.160,00
inox, formato trançado - caixa 12un
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 2/0, material aço
24
Bachi
cx
400
R$3,90
R$1.560,00
inox, formato paralelo - caixa 50un
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 3/0, material metal,
26
Bachi
cx
400
R$4,30
R$1.720,00
formato paralelo - caixa 100un
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 4/0, material metal,
27
Bachi
cx
400
R$3,90
R$1.560,00
formato paralelo - caixa 100un
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 8/0, material metal,
30
Bachi
cx
400
R$4,90
R$1.960,00
formato paralelo - caixa 50un
Cola plástica, material polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação
32
papel/cortiça e material poroso, características adicionais com bico Koala
un
400
R$5,70
R$2.280,00
aplicador/atóxica/lavável - frasco 40g
Cola, composição polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação papel,
33
características adicionais atóxica e secagem rápida, tipo bastão - tubo Acrilex
un
1000
R$2,00
R$2.000,00
9g
34
Colchete latonado n° 12, cx c/72 unidades
Acc
cx
200
R$8,25
R$1.650,00
35
Colchete latonado n° 5, cx c/72 unidades
Acc
cx
200
R$3,45
R$690,00
Contra capa em plástico para trabalho de encadernação – cores Cristal
36
un
400
R$4,00
R$1.600,00
variadas, tamanho a4
line
Corretivo líquido, material base d’água - secagem rápida,
37
apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18ml,
Bic
cx
200
R$17,50
R$3.500,00
composição resina/água/plastificante e pigmentos, cx c/12 unidades.
Divisória arquivo, material cartolina, comprimento 330mm, largura
38
Haichen
jg
100
R$14,90
R$1.490,00
216mm, tipo com visor, cor amarela, gramatura 120g/m² - jogo 10un
Envelope para convite, em papel sulfite, branco, com gramatura de 75
46
Foroni
un
800
R$0,74
R$592,00
g/m2, medindo (21x15) cm.
Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lâmina de aço com
49
duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono estreita, 8mm,
Tris
pct
100
R$23,90
R$2.390,00
pct c/12 unidades
Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lâmina de aço com
50
duplo ângulo de corte para maior durabilidade, carbono largo, 22mm,
Tris
pct
100
R$35,50
R$3.550,00
pct c/12 unidades
54
Extrator de grampos, tipo piranha, caixa c/06 unidades
Tris
pct
100
R$11,90
R$1.190,00
Extrator grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, características
55
Tris
pct
100
R$2,90
R$290,00
adicionais dimensões 150x20mm pacote com 06 unidades
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Fita adesiva embalagem, material papel, comprimento 45m, largura
48mm, aplicação empacotamento geral e reforço pacotes, cor marrom
Fita adesiva gomada tamanho 48mmx50mt
Fita adesiva tipo crepe pct c/6 un
Fita adesiva transparente tamanho 45mmx50 mt, similar a scotch,
pacote c / 5 rolos cada
Giz branco, acondicionado em caixa com 40 cx de 64 palitos cada
caixinha
Giz colorido, acondicionado em caixa com 40 cx de 64 palitos cada
caixinha
Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal e plástico,
tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/6, 23/8 e 23/10
Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo
mesa, capacidade 25fl, tamanho grampo 26/6, características
adicionais base plástica antiderrapante, cabeça em plástico, medidas
aproximadas: comprimento 12cm, largura 4cm, altura 5,5cm
Guilhotina
Lápis preto, material corpo madeira, dureza carga hb, características
adicionais n° 2, material carga grafite, cx com 144 unidades
Livro ata com 100 folhas
Livro protocolo de correspondência, com 104fls, capa: papelão 697
g/m2, revestido com papel off-set 120 g/m2, folhas internas: papel offset 63 g/m2, formato: 153x216mm
Papel a4 branco, tamanho 210x297mm, 75g/m2, 500 fls.
Acondicionado em caixa contendo 10 resmas
Papel embrulho, tipo papel pardo, largura 66cm, comprimento 96cm,
modelo liso, cor parda, gramatura 120g/m²
Papel flip chart, material celulose vegetal, gramatura 90g/m²,
dimensões 640x880mm - bloco 50fl
Papel flip chart, material papel reciclado, gramatura 75g/m²,
dimensões 960x660mm, cor natural - bloco 50fl
Papel glossy, comprimento 297mm, largura 210mm, gramatura
150g/m², aplicação impressora jato de tinta, cor branca - caixa 50fl
Papel opaline, material celulose vegetal, cor branca, gramatura
180g/m², comprimento 297mm, largura 210mm - pacote 50fl
Papel vergê, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180g/m²,
comprimento 297mm, largura 210mm - pacote 50fl
Pasta arquivo, material plástico, tipo catálogo, largura 230mm, altura
345mm, características adicionais capa transparente, contra capa dura
e preta, prendedor interno tipo trilho em plástico
Pasta de dedos ou molha dedos - não tóxico - 12g
Pasta plástica cores variadas transparente, tipo “l”, tamanho ofício, cx
c/100
Pasta plástica polionda escolar 315x226x35mm cores variadas
translúcido.
Pasta suspensa c/grampo trilho metálico, com corpo em cartão kraft
na cor marrom, 4 ponteiras plásticas, 2 arames 402 mm btc (baixo teor
de carbono), visor transparente e etiqueta branca, gramatura de 170 a
200g, espessura de 0,25 a 0,28 mm, medida de 36, pct com 10 un
Percevejo cabeça chata cx c/100
Percevejo, cx c/ 100 unidades
Perfurador papel, material metal e plástico, tipo grande, tratamento
superficial niquelado, capacidade perfuração 100fl, funcionamento
manual, características adicionais pino vazador aço temperado,
alavanca e haste aço
Perfurador papel, material metal e plástico, tipo médio, tratamento
superficial niquelado, capacidade perfuração 50fl, funcionamento
manual, características adicionais pino vazador aço temperado,
alavanca e haste aço
Perfurador papel, material metal e plástico, tipo médio, tratamento
superficial niquelado, capacidade perfuração de 30fl, funcionamento
manual, características adicionais pino vazador aço temperado,
alavanca e haste aço

Adelbras

un

400

R$3,49

R$1.396,00

Adelbras
Adelbras

un
pct

400
100

R$7,75
R$12,40

R$3.100,00
R$1.240,00

200

R$7,50

R$1.500,00

Adelbras pct
Delta

cx

200

R$102,00

R$20.400,00

Delta

cx

200

R$102,00

R$20.400,00

Tris

un

100

R$74,00

R$7.400,00

Tris

un

100

R$22,50

R$2.250,00

Minymix

um

12

R$59,50

R$714,00

Tris

cx

200

R$35,20

R$7.040,00

Tilibra

un

200

R$14,20

R$2.840,00

Tilibra

un

200

R$11,35

R$2.270,00

Chamex

cx

500

R$180,00

R$90.000,00

Cis

un

400

R$0,35

R$140,00

Cis

blc

80

R$23,80

R$1.904,00

Ibel

blc

80

R$26,00

R$2.080,00

Ibel

cx

100

R$23,80

R$2.380,00

pct

200

R$14,50

R$2.900,00

pct

160

R$14,50

R$2.320,00

Dello

un

200

R$19,00

R$3.800,00

Dello

un

200

R$2,50

R$500,00

Dello

un

200

R$185,00

R$37.000,00

Dello

un

200

R$3,50

R$700,00

Dello

un

200

R$16,70

R$3.340,00

Brw
Brw

cx
cx

200
200

R$3,50
R$3,50

R$700,00
R$700,00

Brw

un

50

R$180,00

R$9.000,00

Brw

un

100

R$26,00

R$2.600,00

Brw

un

150

R$18,00

R$2.700,00

São
miguel
São
miguel
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Pincel chato amarelo nº 10 c/12und
Pilot
Placa de isopor branca em eps, dimensões 100 cm x 50 cm, espessuras:
Inova
15 mm.
Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4. Walleu
Quadro branco 200x1,20m
Cortiarte
Separador de documentos com 2 (duas) bandejas em acrílico
Dello
transparente, com suporte metálico dobrável.
Separador de documentos com 3(três) bandejas em acrílico
Dello
transparente, com suporte metálico dobrável.
Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta
Mundial
arredondada, apropriada para uso escolar ou de bolso.
Tinta para carimbo, composição: resinas, água, glicóis e corantes,
Radex
cores diversas

cx

200

R$32,65

R$6.530,00

un

200

R$4,85

R$970,00

un
un

200
300

R$21,90
R$162,00

R$4.380,00
R$48.600,00

un

200

R$82,00

R$16.400,00

un

200

R$95,90

R$19.180,00

un

200

R$1,95

R$390,00

un

200

R$4,90

R$980,00

EMPRESA: ANNE C DA SILVA LIMA
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA UNID.

QUANT.

VALOR

UNIT.
TOTAL
o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, para atender a demanda
de diversas secretarias
11
Borracha branca para lápis cx c/50 und
Mercur
cx
800
R$13,50 R$10.800,00
Caneta hidrográfica, material plástico, material ponta feltro, espessura
17
escrita fina, cor carga azul, aplicação cd/dvd, tipo permanente, Trilux
un
500
R$2,00
R$1.000,00
diâmetro ponta 1.0mm, cores diversas
Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta chanfrada, cores
18
diversas, fluorescente, características adicionais traço 4mm e tampa
Bic
un
500
R$2,40
R$1.200,00
com clipe
109
Piceel hidracor com 12 undades
Fabcastel
cx
200
R$18,90
R$3.780,00
Placa de isopor branca em eps, dimensões 100 cm x 50 cm, espessuras:
115
Isoplast
un
200
R$1,90
R$380,00
05 mm.
Régua em plástico cristal transparente e rígido, com escala
121
Dello
un
800
R$2,90
R$2.320,00
milimetrada de 50cm, 100% poliestireno.
EMPRESA: SAMARA ARRUDA DE MACEDO SARAIVA
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.

VALOR

UNIT.
TOTAL
o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, para atender a demanda
de diversas secretarias
2
Agenda de compromissos
Foroni
un
200
R$12,00
R$2.400,00
Almofada para carimbo material caixa plástico, material almofada
esponja absorvente revestida de tecido, tamanho nº 3, cor azul, tipo
3
Pilot
un
200
R$4,90
R$980,00
entintada, comprimento 12cm, largura 9cm, formato retangular,
espessura 6mm, cores diversas
Apontador lápis, material metal, tipo escolar, cor prateado, tamanho
5
Tris
un
800
R$0,40
R$320,00
pequeno, quantidade furos 1, características adicionais sem depósito
10
Borracha bicolor em látex natural
Mercur
un
800
R$1,00
R$800,00
12
Caderno universitário capa dura 10 materiais
Foroni
un
400
R$14,50
R$5.800,00
Caneta esferográfica, escrita fina, corpo em material plástico
transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada,
14
Compacta
cx
500
R$37,00 R$18.500,00
ponta de tungstênio com esfera de 1 mm cx c/50 – fabricação
nacional cx c/50 unidades, cores diversas.
Caneta esferográfica, escrita grossa, corpo em material plástico
transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada,
15
Compacta
cx
500
R$40,00 R$20.000,00
ponta de tungstênio com esfera de 1 mm cx c/50 – fabricação
nacional cx c/50 unidades, cores diversas
Caneta esferográfica, escrita 1.6, corpo em material plástico
transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada,
16
Compacta
cx
500
R$40,00 R$20.000,00
ponta de tungstênio com esfera de 1 mm cx c/50 – fabricação
nacional cx c/50 um, cores diversas
São
20
Cartolina cores diversas
un
800
R$0,60
R$480,00
miguel
Para consultar a veracidade da publicação acesse - www.marajadosena.ma.gov.br/dom
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Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0, material aço
Bacchi
inox, formato paralelo - caixa 12un
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 2/0, material aço
Bacchi
inox, formato trançado - caixa 50un
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 6/0, material metal,
Bacchi
formato paralelo - caixa 100un
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 6/0, material metal,
Bacchi
formato trançado - caixa 100un
Cola em bastão cx c/12 und
Ibel
Envelope branco grande, med. 31 cm altura x 41 cm largura
Foroni
gramatura 90 gr.
Envelope branco médio, med. 24 cm altura x 34 cm largura
Foroni
gramatura 90 gr.
Envelope branco pequeno, med. 17 cm alt. X 25 cm larg. Gramatura
Foroni
90 gr.
Envelope em papel madeira grande, med. 31 cm altura x 41 cm
Foroni
largura gramatura 90 gr.
Envelope em papel madeira médio, med. 24 cm altura x 34 cm
Foroni
largura gramatura 90 gr.
Envelope em papel madeira pequeno, med. 17 cm alt. X 25 cm larg.
Foroni
Gramatura 90 gr.
Envelope para convite, em papel sulfite, branco, com gramatura de
Foroni
75 g/m2, medindo (16x21) cm.
Espiral para encadernação 09mm, plástico flexível transparente,
Dello
capacidade 50 folhas. Caixa com 100 unidades.
Espiral para encadernação 17mm, plástico flexível transparente,
Dello
capacidade 100 folhas. Caixa com 100 unidades.
Etiqueta adesiva, material papel alcalino, cor branca, largura 210mm,
comprimento 297mm, aplicação impressora jato tinta / laser - caixa
Bic
100fl
Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, largura 33mm,
comprimento 70mm, aplicação impressora jato de tinta / laser - caixa
Bic
100fl
Etiqueta autoadesiva, material papel, cor branca, largura 33mm,
comprimento 105mm, aplicação impressora jato de tinta / laser Bic
caixa 100fl
Folha de EVA 600x400x2 mm em cores sortidas pct com 10
Ibel
unidades.
Folha de EVA 800x400x2 mm em cores sortidas pct com 10
Ibel
unidades.
Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial
Bacchi
cobreado, tamanho 23/10 - caixa 5.000un
Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial
Bacchi
niquelado, tamanho 23/6 - caixa 5.000un
Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial
Bacchi
niquelado, tamanho 23/8 - caixa 5.000un
Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial
Bacchi
niquelado, tamanho 26/6 - caixa 5.000un
Lápis de cor com 12 unidades
Injex pen
Lápis preto, material corpo poliestireno reciclado, dureza carga HB,
Injex pen
material carga grafite n° 2, cx com 144 unidades
Livro de ponto c/100 fls
Tilibra
Organizador de mesa 3 em 1, com porta lápis, clips e lembretes, cor
Dello
cristal, em material poliestireno.
São
Papel 40 kg, dimensões da folha 96 x 66 cm. Cor branca.
miguel
Papel camurça, em cor, em folha medindo 40 x 60 cm. (várias cores)
Vmp
Papel Carbono Azul, uma face, tamanho oficio c/ 50 fls
Cis
Papel cartão tamanho a4 com 240g. Caixa com 50 folhas
Cis
Papel laminado, em cor, medindo (50 x 60) cm. (várias cores)
Ibel

Para consultar a veracidade da publicação acesse - www.marajadosena.ma.gov.br/dom

cx

400

R$3,00

R$1.200,00

cx

400

R$4,00

R$1.600,00

cx

400

R$4,50

R$1.800,00

cx

400

R$4,50

R$1.800,00

cx

200

R$14,50

R$2.900,00

un

800

R$0,50

R$400,00

un

800

R$0,50

R$400,00

un

800

R$0,50

R$400,00

un

800

R$0,50

R$400,00

un

1000

R$0,50

R$500,00

un

800

R$0,50

R$400,00

un

800

R$0,50

R$400,00

un

200

R$1,25

R$250,00

un

200

R$1,25

R$250,00

cx

100

R$42,20

R$4.220,00

cx

100

R$28,00

R$2.800,00

cx

100

R$34,00

R$3.400,00

pct

400

R$12,50

R$5.000,00

un

400

R$12,50

R$5.000,00

un

200

R$4,85

R$970,00

un

200

R$7,50

R$1.500,00

un

200

R$7,00

R$1.400,00

un

200

R$7,50

R$1.500,00

cx

400

R$4,50

R$1.800,00

cx

200

R$37,50

R$7.500,00

un

200

R$15,30

R$3.060,00

un

200

R$9,60

R$1.920,00

un

400

R$1,50

R$600,00

un
pct
cx
un

400
80
100
200

R$1,00
R$15,00
R$29,55
R$24,20

R$400,00
R$1.200,00
R$2.955,00
R$4.840,00

12/27

88
89
92

93

95
96
97
98
102
110

111
112
113
116
120
124
126

EDIÇÃO 125 ANO V, MARAJÁ DO SENA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, SEGUNDA - FEIRA, 01 DE JULHO DE 2019

Papel madeira na cor kraft ouro, dimensões 66 x 96 cm, gramatura
São
120g. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do
miguel
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Papel oficio 2, cx c/10 resmas
Foroni
Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo AZ, largura 270mm,
altura 350mm, lombada 85mm, prendedor interno com trilho,
Dello
características adicionais com 2 furos, ferragem removível, aplicação
arquivo de documento
Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo suspensa,
largura 360mm, altura 240mm, lombada 8mm, prendedor plástico,
Dello
cores variadas características adicionais: visor/haste/cabide/gancho
plástico
Pasta A-Z, com PVC, Ofício LL Tigrado Máster com Miolo de
Dello
Metal, tamanho grande.
Pasta cartão duplex com abas e elástico formato 340mm x 230 mm
Dello
cores variadas pct com 20
Pasta classificadora em capa dura, tipo catálogo, com 100 folhas
Dello
plásticas
Pasta com aba transparente, pct c/ 10 un.
Dello
Pasta sanfonada A4 grande 280x380 c/12 divisões transparentes.
Dello
Pilha AA Alcalina (pequena), 1,5 volts nominal, sem mercúrio e
cádmio não adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo Panasonic
doméstico.
Pilha AAA Alcalina (palito), sem mercúrio e cádmio não adicionais,
e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico. Caixa com 4 Panasonic
unidades.
Pincel atômico, escrita grossa, recarregável, tinta à base de álcool,
Bic
caixa com 12 unidades, cores diversas.
Pincel chato amarelo nº 02 c/12und
Bic
Placa de isopor branca em eps, dimensões 100 cm x 50 cm,
Inova
espessuras: 10 mm.
Régua em plástico cristal transparente e rígido, com escala
Waleu
milimetrada de 30cm, 100% poliestireno.
Tecido TNT 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura, com
Trisoft
gramatura aproximada de 45g/m, em cores variadas.
Tesoura uso geral aço inox 8", com cabo de polipropileno preto.
Star house

un

200

R$0,89

R$178,00

cx

80

R$179,00

R$14.320,00

un

500

R$12,00

R$6.000,00

un

200

R$12,00

R$2.400,00

un

500

R$8,00

R$4.000,00

pct

200

R$32,00

R$6.400,00

un

200

R$18,00

R$3.600,00

pct
un

200
200

R$12,00
R$15,00

R$2.400,00
R$3.000,00

un

200

R$3,00

R$600,00

un

200

R$5,00

R$1.000,00

cx

400

R$37,00

R$14.800,00

cx

200

R$35,00

R$7.000,00

un

200

R$3,40

R$680,00

un

400

R$0,80

R$320,00

metro

200

R$2,00

R$400,00

un

200

R$8,00

R$1.600,00

VALOR TOTAL GLOBAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 652.114,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E
DOIS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS).
Marajá do Sena – MA, 28 de junho de 2019.
ÓRGÃO GERENCIADOR:

EMPRESAS REGISTRADAS:
R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 09.226.800/0001-08

Elivando Pessoa Lima

ANNE C DA SILVA LIMA
CNPJ: 33.747.427/0001-07

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

SAMARA ARRUDA DE MACEDO SARAIVA
CNPJ: 21.713.598/0001-36

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 041804/2019.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2019-CPL/PMMS.
Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO
E
FINANÇAS, com sede à Rua Dep. César Bandeira, s/n, Centro,
em Marajá do Sena – MA, neste ato representada pelo seu

Secretário o Sr. Elivando Pessoa Lima, doravante denominada
ÓRGÃO GERENCIADOR, para atender a demanda das
Secretarias Municipais, considerando o PREGÃO
PRESENCIAL N.º 017/2019-CPL/PMMS, para o
REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de materiais de higiene
e limpeza, para atender a demanda de diversas secretarias, cujo
resultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada no dia

Para consultar a veracidade da publicação acesse - www.marajadosena.ma.gov.br/dom
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13 de junho de 2019 às 13:00hs indica como vencedoras as
empresas: R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA; ANNE
C DA SILVA LIMA; e SAMARA ARRUDA DE MACEDO
SARAIVA, de acordo com os autos do Processo
Administrativo n.º 041804/2019.
RESOLVE:
Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas: R.
DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ:
09.226.800/0001-88, localizada na Praça Luís Rocha, nº 105,
Centro, Paulo Ramos - MA, representada pelo Sr. Rivando de
Oliveira Silva, portador do RG 0183343720016 SESP/MA e
CPF 005.556.193-46; ANNE C DA SILVA LIMA, inscrita no
CNPJ: 33.747.427/0001-07, localizada na Praça do Mercado,
nº 97A, Centro, Paulo Ramos – MA, representada pela Sra.
Anne Caroline da Silva Lima, portadora do RG 0183913420015 e CPF 059.397.083-74; SAMARA ARRUDA DE
MACEDO SARAIVA, inscrita no CNPJ sob o nº
21.713.598/0001-36, localizada na Deputado Raimundo Leal,
s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, representada pelo Sr.
Marcelo Saraiva Macêdo, portador do RG 053784882014-0
SSP/MA e CPF 619.670.753-10. nas quantidades estimadas, de
acordo com a classificação por elas alcançadas, por item,
atendendo às condições previstas no instrumento convocatório
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se
as partes às normas estabelecidas nas Leis Federais n.º 8.666/93
e 10.520/02, bem como os Decretos Municipais n.º 006/17 e
008/17.
1. DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços
para eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de higiene e limpeza, para atender a
demanda de diversas secretarias, especificados no Anexo I do
Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019CPL/PMMS, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente
com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas
licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do Processo
Administrativo n° 041804/2019.
1.2.
Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo
nas quantidades indicadas no Anexo I deste instrumento,
podendo os Órgãos Solicitantes promover as aquisições de
acordo com suas necessidades.
2.
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
2.1.
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses,
contado a partir de sua assinatura.
3.
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1.
O gerenciamento deste instrumento caberá à
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
3.2.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer
Secretaria e/ou Departamento da Administração Pública, Direta
ou Indireta, do Município de Marajá do Sena.
4.

DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1.
A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos
ou entidades da Administração Municipal relacionadas no
objeto deste Edital.
4.2.
Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por
intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de
empenho de despesa ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no § 4° do art.
62 da Lei n° 8.666/93, e procederá diretamente a solicitação
com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a
ordem de classificação.
4.3.
Os quantitativos dos contratos serão sempre fixos e os
preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.
Aplicam-se aos contratos as disposições pertinentes da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações
posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.
Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito
dos processos de aquisições por meio de registro de preços,
devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições,
para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
admitirá a adesão de "Órgão não-participante ou carona",
conforme Decreto Municipal n° 006/2017 e Lei Federal n°
8666/93.
4.7.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão nãoparticipante ou carona".
4.8.
Os órgãos ou entidades que não participaram do
registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse mediante
consulta dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a informação
do item e a quantidade desejada, que posteriormente
encaminhará ao órgão gerenciador da Ata, para que este
verifique a possibilidade de utilização da Ata de Registro de
Preços, com os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
4.9.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.10. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços não concorde, deverá encaminhar correspondência
mencionando a impossibilidade de atender, sendo então
comunicado ao “órgão não-participante ou carona” a
impossibilidade de sua adesão à Ata de Registro de Preços.
Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência
mencionando, devendo ser anexado uma cópia da
correspondência no processo.
4.11. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de
Adesão do “carona” e o respectivo apostilamento em Ata de
Registro de Preços dos “órgãos não-participantes ou carona”,
para futuro acatamento dos pedidos.
4.12. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser
providenciada a publicação do extrato na imprensa oficial, e as
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cópias dos documentos deverão ser anexados ao processo que
originou o registro de preços.
4.13. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere
este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.14. O instrumento convocatório deverá prever que o
quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
4.15. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a aquisição ou, contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata.
4.16. A responsabilidade do órgão carona é restrita às
informações que esse produzir, não respondendo pelas
eventuais irregularidades do procedimento licitatório.
4.17. Compete ao “órgão não-participante ou carona” os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
4.18. O Município de Marajá do Sena/MA através do órgão
gerenciador não responde pelos atos do órgão carona.
5.
DOS
PREÇOS,
ESPECIFICAÇÕES
E
QUANTITATIVOS
5.1.
Os preços registrados, as especificações dos produtos,
os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e
representantes legais, encontram-se elencados no ANEXO
ÚNICO da Ata de Registro de Preços.
6.
DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA
6.1.
As Contratadas ficam obrigadas a fornecerem os
produtos, entregando-os nos endereços contidos na Ordem de
Fornecimento emitida pelo Órgão Contratante.
6.2.
O prazo para entrega dos produtos deverá ser de até 5
(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, e as demais de acordo com o Anexo I
do Edital.
7.
DA REVISÃO DE PREÇOS
7.1.
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo
período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso
de desequilíbrio da equação-financeira inicial deste
instrumento.
7.2.
Os preços registrados que sofrerem revisão, não
ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a
diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do
registro.
7.3.
Caso o preço registrado seja superior à média dos
preços de mercado, o Órgão Gerenciador, solicitará ao(s)
Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo no mercado.

8.
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
8.1.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
cancelada de pleno direito, pelo Órgão Gerenciador, quando:
f)
O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes
desta Ata de Registro de Preços;
g)
O preço registrado se apresentar superior ao praticado
no mercado e não houver sucesso nas negociações para sua
redução, com as empresas registradas na Ata;
h)
Houver solicitação do(s) Órgão(s) Participante(s),
devidamente justificadas, em razão de inexecução parcial ou
total de ordem de fornecimento decorrente deste registro;
i)
Por razões de interesse público, devidamente
demonstradas e justificadas pelo(s) Órgãos Participante(s) ou
pelo Órgão Gerenciador;
j)
Provocado pelo Fornecedor, mediante solicitação por
escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
8.2.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s)
Fornecedor(es) será(ao) comunicado(s) formalmente, através
de documento que será juntado ao processo administrativo da
presente Ata, após sua ciência.
8.3.
No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da
decisão, a comunicação será feita através de publicação no
Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir dela.
8.4.
A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos
preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão
Gerenciador, facultando-se a este, neste caso, a aplicação as
penalidades cabíveis.
9.
DA PUBLICAÇÃO
9.1.
O Órgão Gerenciador fará publicar o extrato da
presente Ata no Diário Oficial do Município e no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Marajá do Sena – MA, após
sua assinatura, nos termos da legislação Vigente.
10.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão
registradas por intermédio de lavratura de Termos Aditivos ou
Apostila mentos, a presente Ata de Registro de Preços,
conforme o caso.
10.2. Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 017/2019-CPL/PMMS e seus anexos e as
propostas das empresas registradas nesta Ata.
10.3. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos
produtos caso em que a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA.
10.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as
Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e os Decretos Municipais
n° 006/17 e 008/17.
11.
DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulo Ramos, Estado
do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
11.2. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes
assinam o presente.
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ANEXO ÚNICO
REF.:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2019 – CPL/PMMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 041804/2019
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n.º 011/2019, celebrada entre a SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, tendo como participantes as Secretarias Municipais de
Administração, Educação, Saúde e Assistência Social, Agricultura, Obras Urbanismo e as Empresas que tiveram seus preços
registrados, em face à realização do PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2019 – CPL/PMMS.
OBJETO: o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de higiene e
limpeza, para atender a demanda de diversas secretarias.
QUADRO 1 – DADOS DAS EMPRESAS FORNECEDORAS
EMPRESA: R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 09.226.800/0001-88
Telefone/Fax: (98) 3655-0536
Endereço: Praça Luís Rocha, nº 105, Centro, Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000.
e-mail: rivandu@hotmail.com
REPRESENTANTE:
Rivando de Oliveira Silva, RG: 0183343720016 e CPF: 005.556.193-46,
EMPRESA: ANNE C DA SILVA LIMA
CNPJ: 33.747.427/0001-07
Telefone/Fax: (98) 98472-6806
Endereço: Praça do Mercado Público, nº 97A, Centro, Paulo Ramos - MA, e-mail: anne.distribuidoragadelha@hotmail.com
CEP: 65.716-000.
REPRESENTANTE:
Anne Caroline da Silva Lima, RG 018391342001-5 e CPF 059.397.083-74
EMPRESA: SAMARA ARRUDA DE MACEDO SARAIVA
CNPJ: 09.226.800/0001-88
Telefone/Fax: (99) 3674-1018
Endereço: Deputado Raimundo Leal, s/n, Centro, Marajá Sena - MA, CEP: 65.716- e-mail: comercialniva.ms@gmail.com
000.
REPRESENTANTE:
Marcelo Saraiva Macêdo, RG 053784882014-0 e CPF 619.670.753-10
QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO
EMPRESA: R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - EPP
VALOR
UNIT.
TOTAL
o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de higiene e limpeza, para atender a
demanda de diversas secretarias
ALVEJANTE/REMOVEDOR: Especificação: clorado. Alvejante
destinado para remoção de manchas nos processos de lavagem de
roupas, com liberação gradual e controlada do cloro. Composição
4
Química: Tri-cloro Isocianúrico, alcalinizante e coadjuvante. Econômico
un
160
R$33,30
R$5.328,00
Princípio Ativo: Tri-cloro Isocianúrico. Porcentagem de Cloro
Ativo: cerca de 18%. Produto para diluição de 1 a 4g por kg de
roupa seca. Embalagens de 05L.
AROMATIZANTE DE AMBIENTE: Especificação: com
6
aplicador, bactericida, antimofo, fragrância multiflorais de longa Air Wick
un
160
R$8,50
R$1.360,00
duração. Frasco de 1 litro.
DESENGORDURANTE: Especificação: detergente líquido
concentrado, contendo agentes desengordurantes, removedores,
indicado na remoção de sujeiras de gorduras carbonizadas de
11
fornos, coifas, fritadeiras, grelhas e na limpeza diária de
Valor
cx
250
R$65,50 R$16.375,00
equipamentos de cozinha. Embalagem de 500ml, acondicionada
em caixa c/ 12 unidades, constando os dados de identificação,
procedência, prazo de validade, quantidade, informações sobre
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risco, segurança, composição do produto, número de registro ou
notificação do produto junto ao órgão da Vigilância Sanitária.
DESINFETANTE: Especificação: a base d'água, concentrado
Eucalipto, Floral ou lavanda, para Lavagem geral de superfícies,
banheiros e utensílios. Antisséptico, germicida e bactericida,
aspecto físico: líquido. Embalagem de 1 litro, cx c/ 12 unidades.
DETERGENTE LIQUIDO: Especificação: Detergente para
limpeza de maos e superfícies planas, quaisquer utensílios
domesticos ou não, contendo 500 ml com aroma variado.
ESCOVÃO PARA LIMPEZA: Especificação: Embalagem de
pacote contendo 12 unidades.
ESPONJA DE LÃ DE AÇO: Especificação: APLICAÇÃO:
Utilizado na lavagem de utensílios, o material deverá ser capaz de
remover resíduos incrustados e atender a limpeza em geral.
REQUISITOS GERAIS: Esponja de lã de aço carbono, de textura
macia, isenta de sinais de oxidação. Contido em embalagens
plásticas com 8 un cada, com peso liquido com no mínimo 60g
cada embalagem
ESPONJA P/ LOUÇA: Especificação: Dupla face em espuma de
poliuretano fibra sintética c/ abrasivo embalagem com 4 unidades,
constando na embalagem Especificação do produto e do
fabricante
FILME DE PVC: Especificação: para embalar alimentos de
naturezas variadas, para a conservação e maior durabilidades.
medindo 30 m x 28 cm.
LAVATINA PARA VASO SANITÁRIO: Especificação:
Lavatina para vaso sanitário cabo plástico de 25 cm de
comprimento cerdas de nylon, o produto deverá conter etiquetas e
com dados de identificação do produto
LIMPA ALUMÍNIO: Especificação: composto por ácido, dodecil
benzeno sulfônico, espessante, coadjuvante, fragrância, corante e
água. Embalagem de 500ml. Caixa com 24und.
LIMPA VIDRO E ACRÍLICO: Especificação: multiuso, de uso
doméstico. Aromas diversos. Frasco plástico de 500ml. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade e número de registro no
Ministério da Saúde. Embalagem em frasco de 500ml.
LUVA: Especificação: em látex para procedimento tamanho M e
G. embalado em caixa com 100 unidades
LUVA: Especificação: multiuso, antiderrapante anatômicas e
látex natural tamanho médio forrado afelpado, interior com flocos
de algodão, no tamanho Médio.
PÁ PARA LIXO: Especificação: Em plástico para coleta de lixo
em plástico, embalagem em pacote contendo 12 unidades.
PAPEL LAMINADO PARA ALIMENTOS: Especificação:
Papel em aço bem fino laminado
PAPEL TOALHA: Especificação: cor: branca, textura: folha
simples alta qualidade - gofrado, gramatura: 32 a 34 g/m², matéria
prima: celulose fc (100% fibras virgens), formato: folhas
intercaladas - 2 dobras, pacote com 250 folhas, 2 dobras cada,
dimensões 20 x 23cm, pacote com 2 rolos.
SABÃO EM PÓ: Especificação: Embalagens c/ 500g, embalagem
plástica ou em papel.
SACO PLÁSTICO PARA LIXO: Especificação: Saco Plástico
especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 100 Litros
Extra reforçado fabricado em polietileno de baixa densidade,
acondicionados em rolo contendo 100 unidades
SACO PLÁSTICO PARA LIXO: Especificação: Saco Plástico
especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 30 Litros
Extra reforçado fabricado em polietileno de baixa densidade,
acondicionados em rolo contendo 100 unidades
VASSOURA DE PÊLO: Especificação: medindo 60cm, macia,
com cabo reforçado, confeccionado em madeira resistente,
plastificado e perfeitamente adaptado à base.

Nutrilar

cx

400

R$35,80

R$14.320,00

Lava Bem

un

320

R$1,60

R$512,00

Condor

dz

320

R$38,00

R$12.160,00

Assolam

pct

800

R$1,00

R$800,00

Lava Bem

un

400

R$1,20

R$480,00

Pratsy

rl

400

R$3,95

R$1.580,00

Lorenzon

un

500

R$6,50

R$3.250,00

Nutrilar

cx

200

R$36,00

R$7.200,00

Valor

fc

300

R$5,50

R$1.650,00

Lorenzon

cx

200

R$24,00

R$4.800,00

Lorenzon

par

250

R$7,00

R$1.750,00

Lorenzon

pct

100

R$34,90

R$3.490,00

Life Clean

un

300

R$3,80

R$1.140,00

Absoluto

pct

600

R$3,50

R$2.100,00

Bem Te Vi

un

800

R$3,25

R$2.600,00

Lorenzon

pct

450

R$40,00

R$18.000,00

Estrela

pct

1000

R$20,00

R$20.000,00

Lorenzon

un

225

R$12,00

R$2.700,00
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EMPRESA: ANNE C DA SILVA LIMA
VALOR
UNIT.
TOTAL
o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de higiene e limpeza, para atender a
demanda de diversas secretarias
ÁCIDO MURIÁTICO: Especificação: em liquido composto de
1
hcl+h20 incolor para limpeza em geral acondicionado em frasco
Nutrilar
cx
160
R$60,00
R$9.600,00
contendo 1 litro do produto, cx c/ 12 x 1000ml.
ÁGUA SANITÁRIA: Especificação: alvejante e desinfetante,
composta de: Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Cloreto
de Sódio e água filtrada, teor 2,0 a 2,5% PP, embalagem de cor
2
Econômico
cx
160
R$32,00
R$5.120,00
leitosa, impedindo a passagem de luz, com bico dosador munido
de tampa – acoplados. Frascos com 1 litro, acondicionados em
caixa de papelão contendo 12 litros por caixa.
ÁLCOOL EM GEL: Especificação: antisséptico NEUTRO, para
higienização das mãos. À base de álcool etílico 70%, com agentes
3
Valor
unid
800
R$4,25
R$3.400,00
hidratantes que promovem assepsia a seco rápida, sem deixar odor
residual. Embalagem plástica contendo 500ml.
BOTA: Especificação: cano longo confeccionada em borracha
vulcanizada de boa qualidade. Com forro de algodão, solado
antiderrapante, altura do cano 35cm, numeração da bota impressa
8
7 Léguas
Par
250
R$40,20 R$10.050,00
no solado em alto relevo. Certificado de aprovação expedito pelo
Ministério do Trabalho e nome do fabricante, gravados em
caracteres indeléveis nos dois pés. Numeração: 36, 38, 40, 42 e 44
ESCOVA PARA LIMPEZA: Especificação: com base em
18
Lorenzon
unid
320
R$4,20
R$1.344,00
plástico, cerdas em nylon, dimensões mínimas 13cm x 6cm.
FLANELA PARA LIMPEZA: Especificação: Flanela para
limpeza cor laranja com medida mínima de 28 x 48 cm, etiqueta
24
costurada constatando a os dados de identificação do fabricante o
Itatex
unid
400
R$28,00 R$11.200,00
produto deverá ser acondicionado em sacos plásticos e lacrado
contendo 12 unidades
LUVA DE LÁTEX MÉDIA: Especificação: Luva de Látex
30
tamanho Médio confeccionada com látex de borracha, forrada Lorenzon
unid
300
R$3,50
R$1.050,00
com flocos de algodão e com superfície antiderrapante
LUVA: Especificação: multiuso, antiderrapante, anatômicas e
33
látex natural, forradas afelpado, inferior com flocos de algodão,
Volk
Par
250
R$11,50
R$2.875,00
no tamanho Grande.
PALITO DE DENTE: Especificação: em material de bambu,
37
Bambu
Cx
600
R$0,90
R$540,00
natural, caixinha com 100 unidades
PANO DE CHÃO: Especificação: Dimensões mínimas: 70 x 50
38
Algo Bom
unid
600
R$3,90
R$2.340,00
cm.
PANO DE PRATO: Especificação: liso, cor branca, encorpado,
100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e
39
Itatex
pct
300
R$28,00
R$8.400,00
durável, medindo 400 x 700 mm. Embalagem em pacote contendo
12 unidades.
PANO MULTIUSO: Especificação: com furos absorventes –
40
100% fibras de viscose e resinas acrílicas, antibacterial, lavável, Microfibra
pct
600
R$30,50 R$18.300,00
super absorvência. Embalagem em pacote contendo 05 unidades.
PAPEL HIGIÊNICO SIMPLES: Especificação: Papel higiênico
folha simples, picotado composto por 100% de fibras naturais,
acondicionados em pcts com 4 unidades com os seguintes ensaios:
gramatura mínima de 15g/m2 espessura mínima de 0,85 em
41
Flossy
pct
800
R$2,50
R$2.000,00
MM/16 folhas capacidade absorção de água comprimento de 30
metros largura do rolo de mínima de 100 mm diâmetro do rolo de
95mm peso do rolo mínimo de 70 gramas, composição fibrosa
selo de certificado pelo INMETRO.
PAPEL HIGIÊNICO: Especificação: "rolão", branco, 500 metros,
42
Mimmo
fd
400
R$56,45 R$22.580,00
embalagem em fardo contendo 8 unidades.
SABÃO EM BARRA: Especificação: Sabão em pedra
Glicerinado, em barra de 200 gramas, embalado em pcts com 5
47
Ypê
pct
800
R$6,75
R$5.400,00
peças composição sabão de ácido graxos de coco/babaçu, sabão
de ácido graxos de soja sabão de ácido graxos de sebo, sabão de
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graxos de coadjuvantes, glicerina agentes ati-depositantes.
Perfume pigmento em água
SABONETE LIQUIDO: Especificação: em embalagens de 350ml
Protex
com os aromas variados
SACO PLÁSTICO PARA LIXO: Especificação: Saco Plástico
especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 15 Litros
Brasileirinho
Extra reforçado fabricado em polietileno de baixa densidade,
acondicionados em rolo contendo 100 unidades
SACO PLÁSTICO PARA LIXO: Especificação: Saco Plástico
especial para coleta de lixo, capacidade aproximada de 50 Litros
Brasileirinho
Extra reforçado fabricado em polietileno de baixa densidade,
acondicionados em rolo contendo 100 unidades
SANITIZANTE DE ALIMENTOS: Especificação: à base de
dicloroisocianurato de sódio com PH neutro, para desinfecção de
hortaliças, legumes e frutas. Composição: sais orgânicos e
composto doadores de cloro. Princípio Ativo: Dicloro
Start
isocianúrico. Apresentar na embalagem autorização de
funcionamento da ANVS/MS, químico responsável e CRQ.
Embalagem de 1 kg.
VASSOURA DE NYLON: Especificação: Vassoura de uso em
geral com cedas de Nylon, cabo de madeira com rosca com base
Lindona
e cepa plástica, 50 tufos com 10 cm altura cabo de madeira 1,18
cm revestida de em plástico e com rosca e gancho em plástico.
VASSOURA DE PALHA.: Especificação: Vassoura de Palha
São João
para uso geral.
VASSOURA PIAÇAVA: Especificação: Vassoura piaçava. N 5
para uso em geral, com base plástica altura das cedas 12 cm, Lorenzon
leques de 27 cm, cabo de 1,30m fixo.

unid

800

R$6,90

R$5.520,00

pct

1000

R$12,50

R$12.500,00

pct

450

R$31,95

R$14.377,50

kg

250

R$7,95

R$1.987,50

unid

225

R$6,75

R$1.518,75

unid

500

R$0,95

R$475,00

unid

225

R$5,75

R$1.293,75

EMPRESA: SAMARA ARRUDA DE MACEDO SARAIVA
VALOR
UNIT.
TOTAL
o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de higiene e limpeza, para atender a
demanda de diversas secretarias
AMACIANTE: Especificação: amaciante roupas com fragrância
5
floral. Composição princípio ativo, solvente, conservante, Econômico
un
500
R$7,50
R$3.750,00
corante, essência e veículo. Embalagem de 2 litros
BOBINA DE PLÁSTICO: Especificação: transparente, para uso
de alimentos adequado para embalar e proteger vários tipos de
7
Val-Bags
un
300
R$70,00 R$21.000,00
alimentos. Bobina em plástico com largura de 20 cm e 30 cm de
comprimento.
CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA: Especificação: carro
completo, sobre rodas, em polipropileno, com bolsa em plástico
9
na porção posterior, com 2 (dois) baldes com alças em polietileno
Tomki
un
30
R$294,00
R$8.820,00
resistente, 02 (dois) rodos reforçados em borracha natural
expandida com cabo em alumínio comprimido entre 55 a 75cm.
CERA INCOLOR: Especificação: cera liquida p/ piso princípio
ativo solvente de petróleo composição básica silicone, parafina,
formol, conservante perfume e outras substancia químicas
10
Start
un
80
R$20,00
R$1.600,00
permitidas, teor não voláteis mínimo 3,5% na categoria pronto
uso, na cor incolor, acondicionado em frasco plástico contendo 5l,
produto c/ registro no ministério da saúde.
DESENTUPIDOR: Especificação: desentupi tubulações na
12
cozinha ou banheiro, pia, canos, ralos, ponta com mola rotativa,
Condor
un
80
R$17,50
R$1.400,00
cabo com 5 mt.
DESINFETANTE HOSPITALAR: Especificação: Uso exclusivo
para área da saúde, superconcentrado (sem perfume ou fragrância
suave) a base de QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. Desinfetante
concentrado com altíssima diluição, desenvolvido para
13
Renko
un
200
R$25,00
R$5.000,00
desinfecção de pisos, paredes, mobiliários, banheiros e superfícies
fixas em geral. Composição Química: Ativos, corantes e veículo
desmineralizado. Princípio Ativo: Cloreto de Alquil Dimetil
Benzil Amônio 37% e Cloridrato de Polihexametileno Biguanida

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA
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4%. Produto para diluição de 1:500. Embalagem de galão de 5
litros.
DESINFETANTE: Especificação: a base d'água, concentrado
Eucalipto, Floral ou lavanda, para Lavagem geral de superfícies,
banheiros e utensílios. Antisséptico, germicida e bactericida,
aspecto físico: líquido. Embalagem com 5 Litros.
DESODORIZADOR SANITÁRIO: Especificação: pedra
sanitária tipo arredondada, com suporte, fragrância floral, na cor
azul, em consistência solida, composto de 98,99% de
paradicorobenzeno, acondicionado em caixa contendo 36
unidades.
ESPANADOR COM CABO: Especificação: embalagem de
pacote contendo 12 unidades.
INSETICIDA AEROSSOL: Especificação: ação total.
embalagem de 450ml, acondicionado em caixa contendo 12
unidades
LUSTRA MÓVEIS: Especificação: material para limpeza de
móveis, embalagem em frasco de 500 ml, acondicionado em caixa
com 12 unidades.
MANGUEIRA: Especificação: 3/4 de borracha de 50 metro.
PÁ PARA LIXO: Especificação: Base de metal zincado com cabo
medindo 60 cm, perfeitamente ligado a base.
RODO DE BORRACHA: Especificação: Rodo em polipropileno,
medidas 38 cm x 6 cm x 3 cm tubular, borracha em EVA duplo
contendo 1,30 m de comprimento, medindo fora da base 3cm x
0,05 cm cada, cor preta cabo de madeira encapada.
RODO DE ESPUMA: Especificação: com largura de 30cm, e
cabo reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado
e perfeitamente adaptado à base. Medindo de 120cm de
comprimento.
SABONETE EM BARRA: Especificação: Sabonete Glicerinado,
em barra de 90gramas, embalado em individualmente.
TOALHA DE ROSTO: Especificação: 100% algodão, tamanho
de 45 x 70 cm, com estampas sortidas.
TOALHA PARA MÃO: Especificação: Tecido 100% algodão
dimensões mínimas: 42x70 Cm.
VASCULHADOR DE TETO: Especificação: vassoura de sisal,
cabo reto em madeira tratada e polida, sem pintura com
comprimento mínimo de 3m.
VASSOURA DE PÊLO: Especificação: medindo 30cm, macia,
com cabo reforçado, confeccionado em madeira resistente,
plastificado e perfeitamente adaptado à base.

Kalipto

un

200

R$20,00

R$4.000,00

Nutrilar

cx

300

R$36,00

R$10.800,00

Condor

dz

220

R$42,00

R$9.240,00

Sbp

cx

300

R$84,00

R$25.200,00

Poliflor

cx

100

R$54,00

R$5.400,00

Plastic

un

120

R$55,00

R$6.600,00

Coafacil

un

120

R$6,00

R$720,00

Novica

un

325

R$10,00

R$3.250,00

Novica

un

325

R$19,00

R$6.175,00

Lux

pct

800

R$1,75

R$1.400,00

Engotex

un

300

R$6,50

R$1.950,00

Engotex

un

300

R$4,50

R$1.350,00

Condor

pct

100

R$23,00

R$2.300,00

Condor

un

225

R$16,90

R$3.802,50

VALOR TOTAL GLOBAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 387.224,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE
MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS).
Marajá do Sena – MA, 28 de junho de 2019.
ÓRGÃO GERENCIADOR:

EMPRESAS REGISTRADAS:

R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 09.226.800/0001-08

Elivando Pessoa Lima

ANNE C DA SILVA LIMA
CNPJ: 33.747.427/0001-07

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

SAMARA ARRUDA DE MACEDO SARAIVA
CNPJ: 21.713.598/0001-36
Para consultar a veracidade da publicação acesse - www.marajadosena.ma.gov.br/dom
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 051804/2019.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2019-CPL/PMMS.
Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO
E
FINANÇAS, com sede à Rua Dep. César Bandeira, s/n, Centro,
em Marajá do Sena – MA, neste ato representada pelo seu
Secretário o Sr. Elivando Pessoa Lima, doravante denominada
ÓRGÃO GERENCIADOR, para atender a demanda das
Secretarias Municipais, considerando o PREGÃO
PRESENCIAL N.º 18/2019-CPL/PMMS, para o REGISTRO
DE PREÇOS para eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de materiais de copa e cozinha e
utensílios domésticos, para atender a demanda de diversas
secretarias, cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública
realizada no dia 13 de junho de 2019 às 13:00hs indica como
vencedoras as empresas: R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA
LTDA; ANNE C DA SILVA LIMA; e SAMARA ARRUDA
DE MACEDO SARAIVA, de acordo com os autos do
Processo Administrativo n.º 051804/2019.
RESOLVE:
Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa: R.
DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ:
09.226.800/0001-88, localizada na Praça Luís Rocha, nº 105,
Centro, Paulo Ramos - MA, representada pelo Sr. Rivando de
Oliveira Silva, portador do RG 0183343720016 SESP/MA e
CPF 005.556.193-46; ANNE C DA SILVA LIMA, inscrita no
CNPJ: 33.747.427/0001-07, localizada na Praça do Mercado,
nº 97A, Centro, Paulo Ramos – MA, representada pela Sra.
Anne Caroline da Silva Lima, portadora do RG 0183913420015 e CPF 059.397.083-74; SAMARA ARRUDA DE
MACEDO SARAIVA, inscrita no CNPJ sob o nº
21.713.598/0001-36, localizada na Deputado Raimundo Leal,
s/n, Centro, Marajá do Sena – MA, representada pelo Sr.
Marcelo Saraiva Macêdo, portador do RG 053784882014-0
SSP/MA e CPF 619.670.753-10. nas quantidades estimadas, de
acordo com a classificação por elas alcançadas, por item,
atendendo às condições previstas no instrumento convocatório
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se
as partes às normas estabelecidas nas Leis Federais n.º 8.666/93
e 10.520/02, bem como os Decretos Municipais n.º 006/17 e
008/17.
1. DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços
para eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de copa e cozinha e utensílios
domésticos, para atender a demanda de diversas secretarias,
especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO
PRESENCIAL N° 18/2019-CPL/PMMS, que passa a fazer
parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de
preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme
consta nos autos do Processo Administrativo n° 051804/2019.
1.2.
Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo
nas quantidades indicadas no Anexo I deste instrumento,
podendo os Órgãos Solicitantes promover as aquisições de
acordo com suas necessidades.

2.
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
2.1.
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses,
contado a partir de sua assinatura.
3.
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1.
O gerenciamento deste instrumento caberá à
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
3.2.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer
Secretaria e/ou Departamento da Administração Pública, Direta
ou Indireta, do Município de Marajá do Sena.
4.
DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1.
A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos
ou entidades da Administração Municipal relacionadas no
objeto deste Edital.
4.2.
Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por
intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de
empenho de despesa ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no § 4° do art.
62 da Lei n° 8.666/93, e procederá diretamente a solicitação
com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a
ordem de classificação.
4.3.
Os quantitativos dos contratos serão sempre fixos e os
preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.
Aplicam-se aos contratos as disposições pertinentes da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações
posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.
Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito
dos processos de aquisições por meio de registro de preços,
devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições,
para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
admitirá a adesão de "Órgão não-participante ou carona",
conforme Decreto Municipal n° 006/2017 e Lei Federal n°
8666/93.
4.7.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão nãoparticipante ou carona".
4.8.
Os órgãos ou entidades que não participaram do
registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse mediante
consulta dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a informação
do item e a quantidade desejada, que posteriormente
encaminhará ao órgão gerenciador da Ata, para que este
verifique a possibilidade de utilização da Ata de Registro de
Preços, com os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
4.9.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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4.10. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços não concorde, deverá encaminhar correspondência
mencionando a impossibilidade de atender, sendo então
comunicado ao “órgão não-participante ou carona” a
impossibilidade de sua adesão à Ata de Registro de Preços.
Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência
mencionando, devendo ser anexado uma cópia da
correspondência no processo.
4.11. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de
Adesão do “carona” e o respectivo apostilamento em Ata de
Registro de Preços dos “órgãos não-participantes ou carona”,
para futuro acatamento dos pedidos.
4.12. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser
providenciada a publicação do extrato na imprensa oficial, e as
cópias dos documentos deverão ser anexados ao processo que
originou o registro de preços.
4.13. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere
este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.14. O instrumento convocatório deverá prever que o
quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
4.15. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a aquisição ou, contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata.
4.16. A responsabilidade do órgão carona é restrita às
informações que esse produzir, não respondendo pelas
eventuais irregularidades do procedimento licitatório.
4.17. Compete ao “órgão não-participante ou carona” os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
4.18. O Município de Marajá do Sena/MA através do órgão
gerenciador não responde pelos atos do órgão carona.
5.
DOS
PREÇOS,
ESPECIFICAÇÕES
E
QUANTITATIVOS
5.1.
Os preços registrados, as especificações dos produtos,
os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e
representantes legais, encontram-se elencados no ANEXO
ÚNICO da Ata de Registro de Preços.
6.
DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA
6.1.
As Contratadas ficam obrigadas a fornecerem os
produtos, entregando-os nos endereços contidos na Ordem de
Fornecimento emitida pelo Órgão Contratante.
6.2.
O prazo para entrega dos produtos deverá ser de até 5
(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, e as demais de acordo com o Anexo I
do Edital.

7.
DA REVISÃO DE PREÇOS
7.1.
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo
período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso
de desequilíbrio da equação-financeira inicial deste
instrumento.
7.2.
Os preços registrados que sofrerem revisão, não
ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a
diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do
registro.
7.3.
Caso o preço registrado seja superior à média dos
preços de mercado, o Órgão Gerenciador, solicitará ao(s)
Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo no mercado.
8.
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
8.1.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
cancelada de pleno direito, pelo Órgão Gerenciador, quando:
k)
O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes
desta Ata de Registro de Preços;
l)
O preço registrado se apresentar superior ao praticado
no mercado e não houver sucesso nas negociações para sua
redução, com as empresas registradas na Ata;
m)
Houver solicitação do(s) Órgão(s) Participante(s),
devidamente justificadas, em razão de inexecução parcial ou
total de ordem de fornecimento decorrente deste registro;
n)
Por razões de interesse público, devidamente
demonstradas e justificadas pelo(s) Órgãos Participante(s) ou
pelo Órgão Gerenciador;
o)
Provocado pelo Fornecedor, mediante solicitação por
escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
8.2.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s)
Fornecedor(es) será(ao) comunicado(s) formalmente, através
de documento que será juntado ao processo administrativo da
presente Ata, após sua ciência.
8.3.
No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da
decisão, a comunicação será feita através de publicação no
Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir dela.
8.4.
A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos
preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão
Gerenciador, facultando-se a este, neste caso, a aplicação as
penalidades cabíveis.
9.
DA PUBLICAÇÃO
9.1.
O Órgão Gerenciador fará publicar o extrato da
presente Ata no Diário Oficial do Município e no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Marajá do Sena – MA, após
sua assinatura, nos termos da legislação Vigente.
10.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão
registradas por intermédio de lavratura de Termos Aditivos ou
Apostila mentos, a presente Ata de Registro de Preços,
conforme o caso.
10.2. Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 18/2019-CPL/PMMS e seus anexos e as
propostas das empresas registradas nesta Ata.
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10.3. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos
produtos caso em que a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA.
10.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as
Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e os Decretos Municipais
n° 006/17 e 008/17.

11.
DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulo Ramos, Estado
do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o
presente.

ANEXO ÚNICO
REF.:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2019 – CPL/PMMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 051804/2019
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n.º 012/2019, celebrada entre a SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, tendo como participantes as Secretarias Municipais de
Administração, Educação, Saúde e Assistência Social e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização do
PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2019 – CPL/PMMS.
OBJETO: o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa e cozinha
e utensílios domésticos, para atender a demanda de diversas secretarias.
QUADRO 1 – DADOS DAS EMPRESAS FORNECEDORAS
EMPRESA: R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 09.226.800/0001-88
Telefone/Fax: (98) 3655-0536
Endereço: Praça Luís Rocha, nº 105, Centro, Paulo Ramos - MA, CEP: 65.716-000.
e-mail: rivandu@hotmail.com
REPRESENTANTE:
Rivando de Oliveira Silva, RG: 0183343720016 e CPF: 005.556.193-46
EMPRESA: ANNE C DA SILVA LIMA
CNPJ: 33.747.427/0001-07
Telefone/Fax: (98) 98472-6806
Endereço: Praça do Mercado Público, nº 97A, Centro, Paulo Ramos - MA, e-mail: anne.distribuidoragadelha@hotmail.com
CEP: 65.716-000.
REPRESENTANTE:
Anne Caroline da Silva Lima, RG 018391342001-5 e CPF 059.397.083-74
EMPRESA: SAMARA ARRUDA DE MACEDO SARAIVA
CNPJ: 09.226.800/0001-88
Telefone/Fax: (99) 3674-1018
Endereço: Deputado Raimundo Leal, s/n, Centro, Marajá Sena - MA, CEP: 65.716- e-mail: comercialniva.ms@gmail.com
000.
REPRESENTANTE:
Marcelo Saraiva Macêdo, RG 053784882014-0 e CPF 619.670.753-10
QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO
EMPRESA: R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - EPP
VALOR
UNIT.
TOTAL
o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa e cozinha e utensílios
domésticos, para atender a demanda de diversas secretarias
AÇUCAREIRO: Especificação: Recipiente em plástico para
3
TRITEX
UN
110
R$3,50
R$385,00
comportar açúcar
AVENTAL TÉRMICO: Especificação: para cozinha
antichamas impermeável (resistente à água e ao calor), no
tamanho 90 cm X 70 cm. Avental desenvolvido para uso em
4
cozinhas industriais, retardante a chama com exclusivo
MATEX
UN
50
R$83,00
R$4.150,00
tratamento atóxico e impermeável; proporcionam elevado
conforto e eficiente proteção contra o calor irradiado e
projeções de líquidos quentes ou vapores.

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA
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UNID.

QUANT.
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BATEDOR: Especificação: amaciador de carne, dupla opção
em alumínio, injetado, polido fundido, medindo
MARTINOX
aproximadamente 21x5cm.
CALDEIRÃO: Especificação: capacidade de 42 litros; com
tampa; em alumínio; cabo tipo alça lateral em alumínio; 40
SÃO PAULO
cm de diâmetro x 39,5 cm de largura x 35.5 cm de altura x
2,5 mm de espessura.
CAPA: Especificação: para galão de água de 20 litros
ALKO
CESTO DE LIXO: Especificação: cesto telado para lixo,
capacidade de 11 litros com abas deverá o produto ter marca
ARCPLAST
especificada em alto relevo na base do produto e dados do
fabricante do produto
CESTO PARA LIXO; Especificação: Cesto Telado para
PLASMONT
lixo, capacidade de 7,5 Litros com abas.
CESTO PARA LIXO COM PEDAL: Especificação: cesto
plástico para lixo, capacidade de 15 lts com tampa contendo
ARCPLAST
alça plástica de apoio, constar no produto em alto relevo o
nome do fabricante
COLHER DE SOBREMESA EM INOX: Especificação:
Com cabo em plástico, especificações do produto e marca do
SQ
fabricante.
CONCHA TAMANHO GRANDE: Especificação: em
alumínio; dimensões 14x51 cm de altura x 2 mm de
SÃO PAULO
espessura; capacidade 400 ml
CONJUNTO DE POTES DE VIDRO: Especificação: 05
peças, com tampa de plástico, redondo, descrição do produto:
1 pote de vidro com tampa 150ml, 1 pote de vidro com tampa
200ml, 1 pote de vidro com tampa 350ml, 1 pote de vidro
CIV
com tampa 500ml, 1 pote de vidro com tampa 900ml,
dimensões aproximadas (AxLxP) : 38x20x27cm. cor
transparente. com tampa 900ml, dimensões aproximadas
(AxLxP): 38x20x27cm. cor transparente.
COPO DE VIDRO 340ML: Especificação: Copo em Vidro
NADIR
de 340ml conjunto contendo 6 unidades cada
COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 180 ML:
Especificação: Caixa com 25 pacotes com 100 unidades
FC
cada, especificações do produto e MARCA DO
FABRICANTE.
CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO Nº 16: Especificação: Em
alumínio resistente, especificações do produto e marca do
SÃO PAULO
fabricante.
DEPOSITO PLÁSTICO: Especificação: em plástico com
tampa rosquiável par o armazenamento e conservação de
POLIPLAC
alimentos, contento em seu rotulo as especificações do
produto e atestado pelo IMETRO.
GARFO DE MESA EM INOX: Especificação: Com cabo
MARTINOX
em plástico, especificações do produto e marca do fabricante.
GARFO: Especificação: de refeição descartável, pacote com
STRAWPLAST
50 unidades
GARFO: Especificação: de sobremesa descartável, pacote
STRAWPLAST
com 50 unidades
LEITEIRA Nº 14: Especificação: em alumínio; 100% puro;
com padrão de qualidade; cabo tipo alça; com revestimento
SÃO PAULO
em baquelite; capacidade aproximada de 3 litros.
LEITEIRA Nº 22: Especificação: em alumínio; 100% puro;
com padrão de qualidade; cabo tipo alça; com revestimento
SÃO PAULO
em baquelite; capacidade aproximada de 8 litros.
LEITEIRA Nº 24: Especificação: em alumínio; 100% puro;
com padrão de qualidade; cabo tipo alça; com revestimento
SÃO PAULO
em baquelite; capacidade aproximada de 11 litros.
PANELA EM ALUMÍNIO Nº 40: Especificação: Em
alumínio resistente, especificações do produto e marca do
SÃO PAULO
fabricante.

Para consultar a veracidade da publicação acesse - www.marajadosena.ma.gov.br/dom

UN

30

R$9,10

R$273,00

UN

50

R$137,00

R$6.850,00

UN

90

R$7,50

R$675,00

UN

250

R$15,00

R$3.750,00

UN

300

R$10,00

R$3.000,00

UN

200

R$37,00

R$7.400,00

UN

120

R$2,25

R$270,00

UN

60

R$25,00

R$1.500,00

CJ

80

R$46,00

R$3.680,00

CJ

40

R$52,00

R$2.080,00

CX

200

R$87,50

R$17.500,00

UN

75

R$33,50

R$2.512,50

UN

120

R$7,00

R$840,00

DZ

45

R$9,80

R$441,00

PCT

230

R$3,00

R$690,00

PCT

180

R$3,50

R$630,00

UN

120

R$34,50

R$4.140,00

UN

120

R$43,00

R$5.160,00

UN

60

R$52,00

R$3.120,00

UN

120

R$175,00

R$21.000,00
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PENEIRA GRANDE: Especificação: 30 mm, material
resistente, especificações do produto e marca do fabricante.
POTE PLÁSTICO 750 ML: Especificação: Capacidade par
750 ml, com tampa, material resistente, especificações do
produto e marca do fabricante.
TACHO 27L: Especificação: em alumínio; com cabo tipo
alça lateral; capacidade de 27 litros; dimensões: altura 18,50
cm x largura 51,50 cm x espessura 3mm
TOALHA PARA MESA: Especificação: Toalha de mesa
estampada, confeccionada em filme pvc reforçado com
manta em 100% poliéster, medindo aproximadamente
160mm de largura x 320mm. O produto deverá vir
acondicionado em filme plástico transparente, contendo
etiqueta com marca, cor, composição e identificação do
fabricante.
TORNEIRA PARA FILTRO DE BARRO: Especificação:
Torneira para filtros com acionamento manual, para
substituição em filtro de barro e de plástico que possuam o
diâmetro de entrada para torneira de 11mm.
TOUCA: Especificação: descartável sanfonada – produto
não perecível indeterminada – composição 100%
polipropileno.
TRAVESSA DE VIDRO: Especificação: redonda; de vidro
temperado transparente; diâmetro de 45 cm; com variação
admitida de 5 cm; dimensões: 450mm x 276mm x 70mm
XÍCARA PARA CAFÉ: Especificação: Xícara para café em
cerâmica, com pires, o conjunto contendo 6 unidades

PLASMONT

UN

70

R$10,00

R$700,00

PLASMONT

UN

145

R$5,75

R$833,75

SÃO PAULO

UN

110

R$141,00

R$15.510,00

ALKO

UN

280

R$23,00

R$6.440,00

ENGOTEX

UN

140

R$12,00

R$1.680,00

RAINHA

UN

360

R$10,00

R$3.600,00

DURALEX

UN

100

R$50,00

R$5.000,00

DURALEX

CJ

100

R$45,00

R$4.500,00

UNID.

QUANT.

EMPRESA: ANNE C DA SILVA LIMA
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR

UNIT.
TOTAL
o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa e cozinha e utensílios
domésticos, para atender a demanda de diversas secretarias
BANDEJA: Especificação: Em plástico polipropileno,
10
PLASTIL
UN
105
R$10,00
R$1.050,00
retangular, com aproximadamente 30x45cm, na cor branca
BORRACHA: Especificação: para panela de pressão 02
13
TRAMONTINA
UN
170
R$3,80
R$646,00
litros
BORRACHA: Especificação: para panela de pressão 05
14
TRAMONTINA
UN
170
R$8,57
R$1.456,90
litros
BORRACHA: Especificação: para panela de pressão 10
15
TRAMONTINA
UN
70
R$12,80
R$896,00
litros
BORRACHA: Especificação: para panela de pressão 13
16
TRAMONTINA
UN
60
R$39,50
R$2.370,00
litros
CALDEIRÃO: Especificação: capacidade de 30 litros; com
tampa; em alumínio; cabo tipo alça lateral; em alumínio; 36
17
SÃO PAULO
UN
50
R$128,00
R$6.400,00
cm de diâmetro x 36,5 cm de largura x 32 cm de altura x 2,5
mm de espessura.
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO: Especificação: cesto
plástico para lixo, capacidade de 60lts com tampa contendo
23
PLASTEX
UN
200
R$44,00
R$8.800,00
alça plástica de apoio, constar no produto em alto relevo o
nome do fabricante
COLHER DE MESA EM INOX: Especificação: Com cabo
26
SIMONAGIO
UN
570
R$6,00
R$3.420,00
em plástico, especificações do produto e marca do fabricante.
COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, C/50 ML;
36
Especificação: Caixa com 50 pacotes com 100 unidades
FC
CX
200
R$83,75 R$16.750,00
cada.
FÓSFORO: Especificação: Maço com 20 pacotes, pacotes
45
com 10 caixas, caixas com 40 palitos, especificações do
GABOADI
MÇ
55
R$2,80
R$154,00
produto e marca do fabricante.
FRIGIDEIRA Nº 32: Especificação: Em alumínio resistente,
46
com cabo em madeira, com especificações do produto e
LA BELLE
UN
125
R$40,00
R$5.000,00
marca do fabricante.
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GARRAFA TÉRMICA EM VIDRO: Especificação: Garrafa
térmica em vidro para água de 2L, tampa rosquiável, com
especificações do produto e marca do fabricante
GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 05L: Especificação:
tampa rosquiável, material resistente, com especificações do
produto e marca do fabricante.
GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 12L: Especificação:
com torneira, tampa rosquiável, material resistente, com
especificações do produto e marca do fabricante.
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 01L: Especificação:
tampa rosquiável, material resistente, com especificações do
produto e marca do fabricante.
ISQUEIRO: Especificação: Corpo revestido em plástico,
dimensão 7,5 cm, peso aproximadamente de 10 gramas, com
acendedor, gás embutido, descartável, especificações do
produto e marca do fabricante.
KIT MERENDA ESCOLAR: Especificação: Com colher,
prato e caneca em polipropileno.
PANELA DE PRESSÃO 10L: Especificação: em alumínio
polido; cabos em baquelite; dimensões: altura 31,00 cm x
largura 28,00 cm x comprimento 43,00 cm espessura 3mm;
tampa com 08 travas de segurança externa
PANELA DE PRESSÃO 13L: Especificação: Em alumínio
polido fechamento esterno com dispositivo de segurança,
válvula de silicone.
PANELA DE PRESSÃO 2L: Especificação: em alumínio
polido; cabos em baquelite; dimensões altura 9,00 cm x
largura 19,50 cm x espessura 2mm
PANELA DE PRESSÃO 5L: Especificação: em alumínio
polido; cabos em baquelite; dimensões altura 22,00 cm x
largura 28,00 cm x comprimento 43,00 cm espessura 3mm;
tampa com 08 travas de segurança externa
POTE PLÁSTICO 1,8L: Especificação: Capacidade para 1,8
litros, com tampa, material resistente, especificações do
produto e marca do fabricante.
RECIPIENTE
PLÁSTICO:
Especificação:
para
acondicionar sal, com tampa, com capacidade para um 1kg.
TOALHA PARA MESA: Especificação: Toalha de mesa
transparente, medindo aproximadamente 160mm de largura
x 320mm. O produto deverá vir acondicionado em filme
plástico transparente, contendo etiqueta com marca, cor,
composição e identificação do fabricante.
TRAVESSA DE VIDRO: Especificação: em vidro
temperado transparente; dimensões 39,5, comprimento x
23,5 cm de largura x 5,2 cm de altura

INVICTA

UN

75

R$9,90

R$742,50

ALADDIN

UN

120

R$16,90

R$2.028,00

ALADDIN

UN

120

R$93,50

R$11.220,00

BIC

UN

70

R$19,50

R$1.365,00

PLASMONT

UN

130

R$2,90

R$377,00

PLASMONT

UN

1000

R$5,40

R$5.400,00

PRESSIONELA

UN

120

R$142,00

R$17.040,00

PRESSIONELA

UN

120

R$291,67

R$35.000,40

PRESSIONELA

UN

120

R$28,50

R$3.420,00

PRESSIONELA

UN

120

R$100,00

R$12.000,00

PLASMONT

UN

145

R$4,75

R$688,75

PLASTIL

UN

125

R$6,75

R$843,75

ALKO

UN

280

R$23,75

R$6.650,00

DURALEX

UN

100

R$38,50

R$3.850,00

EMPRESA: SAMARA ARRUDA DE MACEDO SARAIVA
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.

VALOR

UNIT.
TOTAL
o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa e cozinha e utensílios
domésticos, para atender a demanda de diversas secretarias
ABRIDOR DE LATA: Especificação: Garrafa manual em
1
aluminio, linha doméstica, embalagem lacrada, contendo
MARTINOX
UN
85
R$6,80
R$578,00
uma peça.
ACENDEDOR DE FOGÃO ELÉTRICO: Especificação:
Acendedor te fogão elétrico a base de plastico, contendo gás
2
BIC
UN
30
R$10,20
R$306,00
e um mini-dispositivo elétrico para gerar a combustão,
medindo 25cm,
AVENTAL: Especificação: para cozinha em plástico
5
encerado e flanelado - Composição: 60% algodão, 40%
VONDER
UN
140
R$6,00
R$840,00
poliéster.
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BACIA PLÁSTICA: Especificação: Capacidade para 15
litros, material resistente, com especificações do produto e
PLASMONT
marca do fabricante.
BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPA: Especificação:
Capacidade para 50 litros, material resistente, com
PLASMONT
especificações do produto e marca do fabricante.
BALDE PLÁSTICO: Especificação: Capacidade para 08
litros, material resistente, alça em ferro, com especificações
PLASMONT
do produto e marca do fabricante.
BALDE PLASTICO: Especificação: Capacidade para 20
litros, com alça em ferro, material resistente, com
PLASMONT
especificações do produto e marca do fabricante
BOIA PARA FILTRO DE BARRO: Especificação: Boia
dosadora de nível de água para adaptada na vela do filtro,
compatível com filtros de barro ou acrílico, a boia deve ser
adaptada na vela do filtro de água, equipado com anéis de
STÉFANI
silicone e arruela de vedação, material de PS Poliestireno
(Livre de Bisfenol-A), medidas de altura 2,5 cm e Diâmetro:
5 cm, garantia: 06 meses por defeito de fabricação.
COADOR PARA CAFÉ: Especificação: 130 mm, em tecido,
com cabo de madeira, material resistente, com especificações
ZALEANA
do produto e marca do fabricante.
COLHER DE ARROZ GRANDE EM INOX: Especificação:
MARTINOX
Com especificações do produto e marca do fabricante.
CONCHA PARA MOLHOS: Especificação: em alumínio;
SÃO JOÃO
dimensões 2 mm x 32 cm altura; capacidade 25ml
CONCHA TAMANHO GRANDE: Especificação: em
alumínio; dimensões 11x50 cm de altura x 2 mm de
SÃO JOÃO
espessura; capacidade 250 ml
COPO AMERICANO: Especificação: capacidade de 50 ml.
CIV
COPO DE VIDRO MEIO CRISTAL: Especificação: Copo
CIV
em material de Vidro meio cristal para agua
CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO 20 LITROS:
Especificação: Em alumínio resistente, especificações do
SÃO JOÃO
produto e marca do fabricante.
CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO N° 26: Especificação: Em
alumínio resistente, especificações do produto e marca do
SÃO JOÃO
fabricante.
CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO N° 30: Especificação: Em
alumínio resistente, especificações do produto e marca do
SÃO JOÃO
fabricante.
FACA EM INOX PARA CORTE: Especificação: Com cabo
TRAMONTINA
em plástico, especificações do produto e marca do fabricante.
FILTRO DE BARRO: Especificação: Produto com
certificação INMETRO em purificação. Capacidade: 12
litros por reservatório. Medidas: Altura 62 cm e Diâmetro 24
cm. Peso: aprox. 15 kg. Garantia: 06 meses contra defeito de
fabricação. Itens incluso: 01 Manual de uso e montagem
SÃO JOÃO
(produto de fácil montagem); 04 Velas tripla ação (velas com
porcas e arruelas de vedação); 04 Boias de brinde para
duplicar a capacidade do filtro; 01 Torneira; 01 Reservatório
superior; 01 Reservatório inferior; 01 Tampa.
FORMA DE ALUMINIO RETANGULAR N 16:
Especificação: em alumínio resistente, com especificações
SÃO PAULO
do produto e marca do fabricante
PANELA EM ALUMÍNIO Nº 50: Especificação: Em
alumínio resistente, especificações do produto e marca do
SÃO PAULO
fabricante.
POTE PLÁSTICO 03L: Especificação: Capacidade para
para 03 litros, com tampa, material resistente, especificações
PLASMONT
do produto e marca do fabricante.
PRATO PLÁSTICO: Especificação: Material resistente,
POLIPLAC
com especificações do produto e marca do fabricante.

Para consultar a veracidade da publicação acesse - www.marajadosena.ma.gov.br/dom

UN

230

R$15,00

R$3.450,00

UN

170

R$87,10

R$14.807,00

UN

500

R$17,50

R$8.750,00

UN

500

R$9,50

R$4.750,00

485

R$12,00

R$5.820,00

UN

100

R$3,00

R$300,00

UN

85

R$7,00

R$595,00

UN

100

R$8,75

R$875,00

UN

70

R$16,75

R$1.172,50

UN

150

R$3,00

R$450,00

UN

120

R$12,50

R$1.500,00

UN

60

R$119,80

R$7.188,00

UN

60

R$61,80

R$3.708,00

UN

60

R$92,00

R$5.520,00

UN

150

R$8,00

R$1.200,00

UN

115

R$98,00

R$11.270,00

UN

70

R$15,00

R$1.050,00

UN

120

R$220,00

R$26.400,00

UN

145

R$6,50

R$942,50

UN

160

R$3,50

R$560,00
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RALADOR. Especificação: Com três faces, em formato
triangular, lâmina em aço inox, laminas para ralo grosso, ralo
médio, ralo fino, base em plastico.
TÁBUA PARA CORTE: Especificação: Para corte, em
plástico polipropileno, com aproximadamente
TÁBUA PLÁSTICA GRANDE PARA CARNE:
Especificação: Material resistente, especificações do produto
e marca do fabricante.
TACHO 45L: Especificação: em alumínio; com cabo tipo
alca lateral; capacidade de 45 litros; dimensões: altura 20,50
cm x largura 61 cm x espessura 3mm.
VELA PARA FILTRO DE BARRO: Especificação: Tripla
Ação - Declorante e esterilizante, com revestimento de prata
coloidal, aplicado na parte interna da vela, junto com o
carvão ativado, para filtrar e reduzir odores, sabores e o teor
de cloro, reduzir a presença de bactérias da água.

UTILITA

UN

75

R$10,00

R$750,00

NITRON

UN

75

R$9,50

R$712,50

LORENZON

UN

45

R$19,00

R$855,00

SÃO PAULO

UN

60

R$220,00

R$13.200,00

STÉFANI

UN

485

R$4,75

R$2.303,75

VALOR TOTAL GLOBAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 395.731,80 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO
MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS).
Marajá do Sena – MA, 28 de junho de 2019.
ÓRGÃO GERENCIADOR:

EMPRESAS REGISTRADAS:
R. DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 09.226.800/0001-08

Elivando Pessoa Lima

ANNE C DA SILVA LIMA
CNPJ: 33.747.427/0001-07

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

SAMARA ARRUDA DE MACEDO SARAIVA
CNPJ: 21.713.598/0001-36

Estado do Maranhão
Diário Oficial do Município
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Centro – Marajá do Sena – MA
Site
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Lindomar Lima de Araújo
Prefeito Municipal

Elivando Pessoa Lima
Secretário de Administração
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