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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

Processo Administrativo n° 02.2903.002/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 10/05/2022 ABERTURA: 15:00 HORAS 

~ 
unicef

FOLHA n" 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 - SRP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E 
EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
ESCOLARES DIVERSOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
02.2903.002/2022. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOÃO DOS PATOS/MA, reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada 
no Prédio da Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação — CPL o Sra Marianna 
Lyra Da Rocha Santos Teixeira, Secretária Municipal de Educação, responsável pelos Registros de 
Preços da Secretaria Municipal de Educação, denominado: ÓRGÃO GERENCIADOR da presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2022 e a Senhora: Mayara de Sousa Lima Feitas portadora do CPF n° 
604.781.933-86, RG n° 036256072009-9 SSP/MA, representante da empesa: MAYARA DE SOUSA LIMA 
FREITAS inscrita no CPNJ sob o N° 14.660.324/0001-60, respectivamente, com base na Lei n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002, em face das propostas vencedora apresentada no Pregão Eletrônico n° 004/2022-
SRP, cuja ata e demais atos foi homologado pelas autoridades administrativas, RESOLVE: Registrar os 
preços dos produtos propostos pela empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação 
por ela alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes 
desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes: 

DO OBJETO/ 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS do item da empresa vencedora, 
conforme dados abaixo, para o futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações constantes 
da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO N. 004/2022 - Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como da proposta comercial da 
PROMITENTE CONTRATADA. 

Dados da Empresa: Razão Social: MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS 

CNPJ: 14.660.324/0001-60 
Inscrição Estadual: 
12.372.826-2 

Endereço: Av. Presidente Médici, 2435 - A, Bairro Centro 
São João dos Patos/MA - CEP: 65665-000 

Inscrição Municipal: 
11028605-70 

Tel./Fax: 9935512937 EMAIL: ****************** 

i 
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TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 10/05/2022 ABERTURA: 15:00 HORAS 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E 
EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
ESCOLARES DIVERSOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

02.2903.002/2022. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JOÃO DOS PATOSIMA, reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada 

no Prédio da Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação — CPL, o Sr? Marianna 

Lyra Da Rocha Santos Teixeira, Secretária Municipal de Educação, responsável pelos Registros de 

Preços da Secretaria Municipal de Educação, denominado: ÓRGÃO GERENCIADOR da presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 e a Senhora: Mayara de Sousa Lima Feitas portadora do CPF nº 

604.781.933-86, RG nº 036256072009-9 SSP/MA, representante da empesa: MAYARA DE SOUSA LIMA 

FREITAS inscrita no CPNJ sob o Nº 14.660.324/0001-60, respectivamente, com base na Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, em face das propostas vencedora apresentada no Pregão Eletrônico nº 004/2022- 

SRP, cuja ata e demais atos foi homologado pelas autoridades administrativas, RESOLVE: Registrar os 

preços dos produtos propostos pela empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação 

por ela alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes 

desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS do item da empresa vencedora, 

conforme dados abaixo, para o futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações constantes 

da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO N. 004/2022 — Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como da proposta comercial da 

PROMITENTE CONTRATADA. 

  

  

  

  
      

Dados da Empresa: Razão Social: MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS 
À Inscrição Estadual: 

CNPJ: 14.660.324/0001-60 12.372 826-2 

Endereço: Av. Presidente Médici, 2435 - A, Bairro Centro Inscrição Municipal: 
São João dos Patos/MA - CEP: 65665-000 11028605-70 
Tel./Fax: 9935512937 | EMAIL: terereroenerennaaa 
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Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em doumento vinc tivo e 
obri acional às artes com característica de compromisso ara futura contrata ão. ---~-~--~--g p p p ç u~,t~r,ca 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 

I . Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 
05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal. 

II . Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, 
conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos recebidos serão 
fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município em prazo não superior a 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data da ordem de fornecimento. 

III . Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo 
MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas 
nesta ata. 

IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação 
apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no edital do PREGÃO ELETRÔNICO n° 004/2022 - SRP. 

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura 
da presente Ata de Registro de Preços. 

VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na 
presente ARP. 

+ VII . Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer 
outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes 
isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 

VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, 
exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal 
pagamento. 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PRE 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
a partir da data de sua publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento 
pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma. 

DO REGISTRO DOS PREÇOS 
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CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 

|. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 

05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal. 

Il. Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, 

conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos recebidos serão 

fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município em prazo não superior a 05 (cinco) dias, 

contados a partir da data da ordem de fornecimento. 

Il. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo 

MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas 

nesta ata. 

IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação 

apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 - SRP. 

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura 

da presente Ata de Registro de Preços. 

VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na 

presente ARP. 

Vil. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer 

outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes 

isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 

Mill. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, 

exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal 

pagamento. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 

a partir da data de sua publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento 

pelos órgãos oficiais durante a vigência da mesma. 
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CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, 
encontram-se contidos na tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCAS UND QTD VAL. UNIT V.TOTAL 

3 

Aplicador de cola quente grande. Produzido 
em resina termoplástica azul e 
componentes metálicos, potência 07 W; 
bivolt; garantia mínima de 12 meses. 

GRAMP LINE UND 100 R$ 31,06 R$ 3.106,00 

4 

Aplicador de cola quente pequeno. 
Produzido em resina termoplástica azul e 
componentes metálicos, potência 07 W; 
bivolt; garantia mínima de 12 meses 

CRAMP LINE UND 100 R$ 26,37 R$ 2.637,00 

7

Balão de festa liso confeccionado em 
látex, tamanho n.° 07. Formato pera e 
embalagem com 50 unidades. Distribuir a 
quantidade total igualmente pelas cores: 
amarela, azul, branca, laranja, marrom, 
rosa, verde e vermelha. 

THEC 
PCTS 

DE 
CADA 

500 R$ 7,46 R$ 3.730,00 

10 

Caderno universitário uma matéria (1x1). O 
item deverá ser pautado, em espiral e capa 
dura; conter 100 folhas, miolo 
confeccionado com gramatura mínima de 
56 g/m2 não devendo ultrapassar a capa em 
nenhum ponto; com cabeçalho e rodapé; 
bordas do caderno cortadas em esquadro; 
cantos conforme padrão do fabricante. 

CADERSIL UND 5.000 R$ 9,35 R$ 46.750,00 

11 

Caderno universitário dez matérias (10x1). 
O item deverá ser pautado, em espiral e 
capa dura; conter 200 folhas, miolo 
confeccionado com gramatura mínima de 
56 g/m2 não devendo ultrapassar a capa em 
nenhum ponto; com cabeçalho e rodapé; 
bordas do caderno cortadas em esquadro; 
cantos conforme padrão do fabricante. 

CADERSIL UND 6000 R$ 10,71 R$ 64.260,00 

12 

Caderno brochurão capa dura 96 folhas. O 
item deverá apresentar miolo costurado, 
capa e contracapa confeccionada em 
papelão e papel offset e interior em folhas 
pautadas de gramatura mínima 56 g/m2. O 
produto deve atender a norma ABNT/NBR 
15733:2009. Dimensões mínimas: 200 mm 
x 275 mm. 

CADERSIL UND 6000 R$ 7,91 R$ 47.460,00 

13 

Caderno de cartografia 48 folhas sem seda. 
O item deverá ter capa flexível em cartão 
duplex com gramatura mínima de 250 g/m2
e folhas internas com 56 g/m2; papel 
branco. Acabamento em espiral de arame 
estanhado de 0,80 mm . 0 material deverá 
estar de acordo com as normas da ABNT. 
Dimensões mínimas: 210 mm x 275 mm. 

CADERSIL UND 5.000 R$ 7,91 R$ 39.550,00 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, 

encontram-se contidos na tabela abaixo: 

  

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCAS UND QTD | VAL. UNIT V.TOTAL 

Aplicador de cola quente grande. Produzido 

em resina termoplástica azul e 
3 componentes metálicos, potência 07 W; GRAMP LINE UND 100 R$ 31,06 R$ 3.106,00 

bivolt; garantia mínima de 12 meses. 

Aplicador de cola quente pequeno. 
Produzido em resina termoplástica azul e 

4 componentes metálicos, potência 07 W; GRAMP LINE UND 100 R$ 26,37 R$ 2.637,00 

bivolt; garantia mínima de 12 meses 

Balão de festa liso confeccionado em 

  

  

  

látex, tamanho n.º 07. Formato perae. PCTS 
7 embalagem com 50 unidades. Distribuir a THEC DE 500 R$ 7,46 R$ 3.730,00 

quantidade total igualmente pelas cores CADA 
amarela, azul, branca, laranja, marrom, 
rosa, verde e vermelha. 

Caderno universitário uma matéria (1x1). O 

item deverá ser pautado, em espiral e capa 
dura; conter 100 folhas, miolo 

confeccionado com gramatura mínima de 
56 g/m? não devendo ultrapassar a capa em 

nenhum ponto; com cabeçalho e rodapé; 
bordas do caderno cortadas em esquadro; 
cantos conforme padrão do fabricante. 

Caderno universitário dez matérias (10x1). 
O item deverá ser pautado, em espiral e 
capa dura; conter 200 folhas, miolo 
confeccionado com gramatura minima de 

56 g/m? não devendo ultrapassar a capa em 

nenhum ponto; com cabeçalho e rodapé; 
bordas do caderno cortadas em esquadro; 
cantos conforme padrão do fabricante. 

Caderno brochurão capa dura 96 folhas. O 
item deverá apresentar miolo costurado, 
capa e contracapa confeccionada em 
papelão e papel offset e interior em folhas 
pautadas de gramatura mínima 56 g/m?. O 
produto deve atender a norma ABNT/NBR 
15733:2009. Dimensões mínimas: 200 mm 

x 275 mm. 

Caderno de cartografia 48 folhas sem seda. 
O item deverá ter capa flexível em cartão 
duplex com gramatura mínima de 250 g/m? 
e folhas internas com 56 g/m? papel 

18 branco. Acabamento em espiral de arame CADERSIL UND 5.000 R$7,91 R$ 39.550,00 

estanhado de 0,80 mm . O material deverá 
estar de acordo com as normas da ABNT 

Dimensões mínimas: 210 mm x 275 mm. 

  

10 CADERSIL UND 5.000 R$9,35 R$ 46.750,00 

  

11 CADERSIL UND 6000 R$ 10,71 R$ 64.260,00 

  

12 CADERSIL UND 6000 R$ 7,91 R$ 47.460,00 
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14 

Caneta esferográfica com carga removível 
na cor azul. Escrita média (1,0mm), ponta 
de latão ou metal, esfera de tungstênio. 
corpo transparente cristal sextavado, com 
marca e procedência impressas no corpo 
do material. Tampa com furo de segurança 
respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço 
uniforme sem falhas, não podendo ainda 
possuir folga que permita retração da ponta 
da caneta durante a escrita. A tinta da 
caneta não poderá apresentar 
ressecamento pelo período fixado no prazo 
de validade. Acondicionada em caixa com 
50 unidades. 

BIC CX 300 R$ 32,64 R$ 9.792,00 

15 

Caneta esferográfica com carga removível 
na cor preta. Escrita média (1,0mm). ponta 
de latão ou metal, esfera de tungstênio, 
corpo transparente cristal sextavado, com 
marca e procedência impressas no corpo 
do material . Tampa com furo de segurança 
respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço 
uniforme sem falhas. não podendo ainda 
possuir folga que permita retração da ponta 
da caneta durante a escrita. A tinta da 
caneta não poderá apresentar 
ressecamento pelo período fixado no prazo 
de validade. Acondicionada em caixa com 
50 unidades. 

BIC CX 300 R$ 32,64 R$ 9.792,00 

16 

Caneta esferográfica com carga removível 
na cor vermelha. Escrita média (1.0mm). 
ponta de latão ou metal, esfera de 
tungstênio, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material . Tampa 
com furo de segurança respiro ante 
asfixiante, haste para fixação em bolso. 
Deverá apresentar traço uniforme sem 
falhas, não podendo ainda possuir folga 
que permita retração da ponta da caneta 
durante a escrita. A tinta da caneta não 
poderá apresentar ressecamento pelo 
período fixado no prazo de validade. 
Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

BIC CX 100 R$ 32.64 R$ 3.264,00 

17 

Caneta hidrográfica lavável . Estojo com 12 
cores (amarelo, azul claro, azul escuro. 
cinza, laranja, roxo, salmão, verde claro, 
verde escuro, vermelho, marrom e preto). 
Pincéis confeccionados em polipropileno 
com tampa antiasfixiante. e tinta à base 
d'água atóxica e lavável . Produto deverá 
ser acondicionado em embalagem 
apropriada fornecida pelo fabricante 
contendo 05 estojos. Dimensões mínimas 
do item: 125 mm de comprimento e 10 mm 
de diâmetro no mínimo; ponta de poliéster 
com 2,0 mm. 

BIC EST 1000 R$ 32,64 R$ 32.640,00 

20 Cartolina laminada 48x66 Gramatura 180 
cores diversas 

VMP FOLHAS 1000 R$ 1,95 R$ 1.950,00 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
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Caneta esferográfica com carga removível 
na cor azul. Escrita média (1,0mm), ponta 

de latão ou metal, esfera de tungstênio, 
corpo transparente cristal sextavado, com 
marca e procedência impressas no corpo 
do material. Tampa com furo de segurança 
respiro ante asfixiante, haste para fixação 

14 |em bolso. Deverá apresentar traço BIC Cx 300 R$ 32,64 R$ 9.792,00 
uniforme sem falhas, não podendo ainda 
possuir folga que permita retração da ponta 
da caneta durante a escrita. A tinta da 

caneta não poderá apresentar 
ressecamento pelo período fixado no prazo 
de validade. Acondicionada em caixa com 
50 unidades. 
Caneta esferográfica com carga removível 

na cor preta. Escrita média (1,0mm), ponta 
de latão ou metal, esfera de tungstênio, 
corpo transparente cristal sextavado, com 
marca e procedência impressas no corpo 
do material. Tampa com furo de segurança 

respiro ante asfixiante, haste para fixação 
15 |em bolso. Deverá apresentar traço BIC Cx 300 R$ 32,64 R$ 9.792,00 

uniforme sem falhas, não podendo ainda 

possuir folga que permita retração da ponta 
da caneta durante a escrita. A tinta da 
caneta não poderá apresentar 
ressecamento pelo período fixado no prazo 
de validade. Acondicionada em caixa com 
50 unidades. 

Caneta esferográfica com carga removível 
na cor vermelha. Escrita média (1,0mm), 

ponta de latão ou metal, esfera de 
tungstênio, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material. Tampa 

com furo de segurança respiro ante 
16 |asfixiante, haste para fixação em bolso. BIC Cx 100 R$ 32,64 R$ 3.264,00 

Deverá apresentar traço uniforme sem 
falhas, não podendo ainda possuir folga 
que permita retração da ponta da caneta 
durante a escrita. A tinta da caneta não 
poderá apresentar ressecamento pelo 
período fixado no prazo de validade. 

Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

Caneta hidrográfica lavável. Estojo com 12 

cores (amarelo, azul claro, azul escuro, 
cinza, laranja, roxo, salmão, verde claro, 
verde escuro, vermelho, marrom e preto). 
Pincéis confeccionados em polipropileno 

com tampa antiasfixiante. e tinta à base 

17 | d'água atóxica e lavável. Produto deverá BIC EST 1000 R$ 32,64 R$ 32.640,00 
ser acondicionado em embalagem 
apropriada fornecida pelo fabricante 
contendo 05 estojos. Dimensões mínimas 
do item: 125 mm de comprimento e 10 mm 

de diâmetro no mínimo; ponta de poliéster 
com 2,0 mm. 

20 |Cartolina laminada 48x66 Gramatura 180 VMP FOLHAS | 1000 R$ 1.95 R$ 1.950,00 
cores diversas ' b 
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21 
Cartolina branca.Gramatura mínima 150 
g/m2. Dimensões nominais mínimas: 50 x 
66 cm. Pacote com 100 folhas. 

VMP CX 100 R$ 40,09 R$ 4.009,00 

22 
Clips n.° 2/0 galvanizado.Embalagem com 
100 und /500g. TRIS CX 1000 R$ 3,17 R$ 3.170,00 

23 
Clips n.° 4/0 galvanizado.Embalagem com 
100 und /500g. TRIS CX 1000 R$ 4,31 R$ 4.310,00 

25 

Cola colorida atóxica lavável. Produto deve 
apresentar bico aplicador. Composição em 
resina de PVA e conservante tipo 
benzoatiazol. Deverá conter selo do 
Inmetro na embalagem. Ideal para 
colagens, relevos coloridos, pintura e 
decorações em geral. Cada conjunto 
deverá conter uma unidade com 23 gramas 
de cada cor: amarelo, azul, branco, preto, 
verde e vermelho. 

TRIS CX 3.000 R$ 9,63 R$ 28.890,00

26 

Cola líquida branca para uso escolar 90g. 
O produto deverá ter bico ergonõmico 
contra entupimento / vazamento e 
apresentar fórmula à base d'água e PVA. 
Apresentará selo do Inmetro impresso na 
embalagem do produto. Cola papel, couro, 
tecido; sendo 100% lavável mesmo depois 
de seca. Deverá ser acondicionada em 
frasco plástico contendo 90g do produto e 
validade mínima de um ano a partir da data 
de entrega. 

TRIS UND 4.000 R$ 2,73 R$ 10.920,00 

28 

Corretivo líquido á base de água em 
formato de caneta.Utilizado para correção 
de qualquer tipo de escrita; secagem 
ultrarrápida; ponta metálica, composição: 
metilciclohexano, dióxido de titânio e 
polímero acrílico; embalagem contendo no 
mínimo 08 ml de solução não inflamável e 
atóxica. 

TRIS UND 400 R$ 5,73 R$ 2.292,00 

29 

Etiqueta adesiva permanente.Pacote com 
25 folhas na cor branca contendo 20 
adesivos permanentes retangulares com 
dimensões mínimas de 25,4 x 101,5 mm 
cada, totalizando 500 (quinhentas) 
etiquetas por pacote. 

CELUCATE PCT 100 R$ 33,78 R$ 3.378,00

30 
Envelope de papelaria medindo 200 x 280 
mm. Confeccionado em papel kraft com 
aba e gramatura mínima de 80g/m2. 

CELUCATE UND 2.000 R$ 0,42 R$ 840,00 

31 
Envelope de papelaria medindo 240 x 340 
mm. Confeccionado em papel kraft com 
aba e gramatura mínima de 80g/m2. 

CELUCATE UND 4000 R$ 0,56 R$ 2.240,00 

32 

Fita adesiva durex colorida.Dimensões 
mínimas: 12 mm x 33 m. Distribuir o total 
solicitado igualmente nas seguintes cores: 
amarelo, azul, verde e vermelho. 

EUROCEL 
ROLOS 

DE 
CADA 

800 R$ 3,61 R$ 2.888,00 

34 

Fita adesiva transparente 
autocolante.Dimensões mínimas: 45 mm x 
45 m. Composição: filme de polipropileno 
com adesivo á base de resina e borracha; 
acondicionada em tubetes de papelão. 

EUROCEL ROLOS 2.000 R$ 4,22 R$ 8.440,00 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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Cartolina branca.Gramatura mínima 150 
21 |9/m?. Dimensões nominais mínimas: 50 x VMP cx 100 R$ 40,09 R$ 4.009,00 

66 cm. Pacote com 100 folhas. ' “o 
  

Clips n.º 2/0 galvanizado. Embalagem com 
22 100 und / 500 9. 8 TRIS cx 1000 R$3,17 R$ 3.170,00 
  

Clips n.º 4/0 galvanizado.Embalagem com 23 | 100 und / 5000. 8 TRIS cx | 1000 | R$431 R$ 4.310,00 
  

Cola colorida atóxica lavável. Produto deve 
apresentar bico aplicador. Composição em 
resina de PVA e conservante tipo 
benzoatiazol. Deverá conter selo do 
Inmetro na embalagem. Ideal para 

25 colagens, relevos coloridos, pintura e fis Ex 3.000 R$ 9,63 R$ 28.890,00 
decorações em geral. Cada conjunto 

deverá conter uma unidade com 23 gramas 
de cada cor: amarelo, azul, branco, preto, 
verde e vermelho. 

Cola líquida branca para uso escolar 909. 
O produto deverá ter bico ergonômico 
contra entupimento / vazamento e 
apresentar fórmula à base d'água e PVA. 

Apresentará selo do Inmetro impresso na 

26 | embalagem do produto. Cola papel, couro, TRIS UND 4.000 R$2,73 R$ 10.920,00 
tecido; sendo 100% lavável mesmo depois 
de seca. Deverá ser acondicionada em 
frasco plástico contendo 90g do produto e 
validade mínima de um ano a partir da data 
de entrega. 

  

  

Corretivo líquido à base de água em 
formato de caneta.Utilizado para correção 
de qualquer tipo de escrita, secagem 
ultrarrápida; ponta metálica; composição: 

28 metilciclohexano, dióxido de titânio e TRIS UND 409 R$5,73 R$ 2.292,00 
polímero acrílico; embalagem contendo no 
mínimo 08 ml de solução não inflamável e 
atóxica. 
  

Etiqueta adesiva permanente.Pacote com 
25 folhas na cor branca contendo 20 
adesivos permanentes retangulares com 

29 dimensões: mínimas: de 25,4:x 101,5 mm CELUCATE PCT 100 R$33,78 R$ 3.378,00 

cada, totalizando 500 (quinhentas) 
etiquetas por pacote. 
  

Envelope de papelaria medindo 200 x 280 
30 |mm. Confeccionado em papel kraft com | CELUCATE UND 2.000 R$ 0,42 R$ 840,00 

aba e gramatura mínima de 80g/m?. 
    Envelope de papelaria medindo 240 x 340 

31 |mm. Confeccionado em papel kraft com | CELUCATE UND 4000 R$ 0,56 R$ 2.240,00 
aba e gramatura mínima de 80g/m*. 

Fita adesiva durex colorida Dimensões 
  

    mínimas: 12 mm x 33 m. Distribuir o total ROLOS 
32 | solicitado igualmente nas seguintes cores: |  EUROCEL DE 800 R$3,61 R$ 2.888,00 

amarelo, azul, verde e vermelho. CADA 

Fita adesiva transparente 
autocolante. Dimensões mínimas: 45 mm x 
45 m. Composição: filme de polipropileno 

34 | com adesivo à base de resina e borracha; | EUROCEL | ROLOS | 2.000 | R$4,22 R$ 8.440,00 
acondicionada em tubetes de papelão.                 
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35 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
amarelo.Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$2,00 R$6.000,00 

36 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul 
claro.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00

37 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul 
escuro.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

38 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
bege.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

39 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
branca.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

40 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
Iaranja.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

41 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
Iilás.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00

42 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
marrom.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

43 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
preta.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

44 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
rosa.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

45 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde 
bandeira.Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

46 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde 
musgo. Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00

47 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
vermelha. Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

48 Folha de E.V.A. estampada Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

IBEL FOLHAS 1000 R$ 4,85 R$ 4.850,00 

49 

Folha de E.V.A. com glitter na cor dourado 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

www. saojoaodospatos. ma. gov. br 
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35 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
amarelo. Dimensões mínimas de 400 mm 

de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 6.000,00 

  

36 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul 
claro. Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

37 

Folha de E.V.A, modelo liso na cor azul 

escuro.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

38 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 

bege.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 

espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

39 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
branca.Dimensões mínimas de 400 mm de 

largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

40 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
laranja. Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

41 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
lilás.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

42 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
marrom.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

43 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
preta.Dimensões mínimas de 400 mm de 

largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

44 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
rosa.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

45 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde 
bandeira.Dimensões mínimas de 400 mm 

de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

46 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde 
musgo. Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

47 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
vermelha. Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

48 Folha de E.V.A. estampada Dimensões 

mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

IBEL FOLHAS 1000 R$4,85 R$ 4.850,00 

    49   Folha de E.V.A. com glitter na cor dourado 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura.   IBEL   FOLHAS   700   R$4,85   R$ 3.395,00     
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50 

Folha de E.V.A. com glitter na cor verde 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

51 

Folha de E.V.A. com glitter na cor 
vermelho Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

52 

Folha de E.V.A. com glitter na cor azul 
Folha de E.V.A. com glitter na cor azul 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

53 

Folha de E.V.A. com glitter na cor prata 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

54 Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 
50cm x 20mm ISORECORT FOLHAS 500 R$ 5,23 R$ 2.615,00 

55 Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 
50cm x 20mm ISORECORT FOLHAS 500 R$ 7,80 R$ 3.900,00 

56 Folha(placa) de isopor dimensõesl00cm X 
50cm x 20mm 

ISORECORT FOLHAS 500 R$ 7,80 R$ 3.900,00 

57 

Giz de cera.Embalagem deverá conter 
doze cores em formato cilíndrico com 
comprimento igual ou superior a doze 
centímetros. O produto deverá ser macio e 
apresentar alto poder de cobertura, 
superfície lisa, uniforme e isenta de 
deformações, além de selo do Inmetro e 
certificação EN/71. Composição: ceras 
minerais, pigmentos homogêneos e 
atóxicos. 

TRIS CX 2000 R$ 5,35 R$ 10.700,00 

58 

Grampeador de mesa grande 23/8-13 
grampeia ate 100 folhas. espaço de 70 
mm para as folhas, grampos do tipo: 1/4, 
3/8, 1/2 (polegadas) 23/8, 23/10, 23/13, 
9/14 (mm), dimensoes: 28,7 x 7,6 x 
18, 5cm 

TRIS UND 50 R$ 80,00 R$ 4.000,00 

59 

Grampeador para 25 folhas.0 produto 
deverá apresentar as seguintes 
características: apoio emborrachado, 
corpo em aço escovado, depósito com 
face de segurança, botão de acionamento 
do trilho e funções prender / grampear. 
Dimensões mínimas (C x L x A): 18 x 4 x 
6,5 cm. Utiliza grampos 26/6, 23/6, 23/8 e 
24/8. 

TRIS UNO 100 R$ 24,60 R$ 2.460,00 

60 

Grampo 26/6 do tipo extra.0 produto 
deverá ser fabricado com arame de aço 
galvanizado. Caixa deverá conter 5.000 
unidades. 

TRIS CX 100 R$ 6,80 R$ 680,00 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
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50 

Folha de E.V.A. com glitter na cor verde 

Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$4,85 R$ 3.395,00 

  

51 

Folha de E.V.A. com glitter na cor 

vermelho Dimensões mínimas 

de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$4,85 R$ 3.395,00 

  

52 

Folha de E.V.A. com glitter na cor azul 
Folha de E.V.A. com glitter na cor azul 

Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$4,85 R$ 3.395,00 

  

Folha de E.V.A. com glitter na cor prata 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 

espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$4,85 R$ 3.395,00 

  

54 
Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 
50cm x 20mm 

ISORECORT FOLHAS 500 R$5,23 R$ 2.615,00 
  

55 
Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 
50cm x 20mm 

ISORECORT FOLHAS 500 R$7,80 R$ 3.900,00 
  

56 
Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 
50cm x 20mm 

ISORECORT FOLHAS 500 R$7,80 R$ 3.900,00 
  

57 

Giz de ceraEmbalagem deverá conter 
doze cores em formato cilíndrico com 
comprimento igual ou superior a doze 
centímetros. O produto deverá ser macio e 
apresentar alto poder de cobertura, 

superfície lisa, uniforme e isenta de 
deformações, além de selo do Inmetro e 
certificação EN/71. Composição: ceras 
minerais, pigmentos homogêneos e 
atóxicos. 

TRIS Cx 2000 R$5,35 R$ 10.700,00 

  

Grampeador de mesa grande 23/8-13 
grampeia ate 100 folhas. espaço de 70 

mm para as folhas, grampos do tipo: 1/4, 
3/8, 1/2 (polegadas) 23/8, 23/10, 23/13, 
9/14 (mm), dimensoes: 28,7 x 7,6 x 
18,5em 

TRIS UND 50 R$ 80,00 R$ 4.000,00 

    
59 

Grampeador para 25 folhas.O produto 
deverá apresentar as seguintes 
características: apoio emborrachado, 
corpo em aço escovado, depósito com 

face de segurança, botão de acionamento 
do trilho e funções prender / grampear. 
Dimensões mínimas (Cx Lx A): 18x 4x 
6,5 cm. Utiliza grampos 26/6, 23/6, 23/8 e 
24/8, 

TRIS UND 100 R$ 24,60 R$ 2.460,00 

  

60     Grampo 26/6 do tipo extra.O produto 
deverá ser fabricado com arame de aço 
galvanizado. Caixa deverá conter 5.000 
unidades.   TRIS   Cx   100   R$ 6,80 R$ 680,00       
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61 

Lápis de cor. O estojo deverá conter lápis 
com as seguintes pigmentações: amarelo 
canário, azul, azul cobalto, canela, 
carmim, laranja claro, marrom, rosa claro, 
verde folha, verde oliva, vermelho, prata e 
preto. Estes serão produzidos com 
materiais totalmente atóxicos, madeira 
reflorestada isenta de nós - apresentando 
colagem perfeita, resistente e rígida das 
metades - em formato sextavado. O grafite 
deverá ser recoberto com tinta atóxica 
devendo possuir constituição uniforme, 
isento de impurezas, com boa 
pigmentação e maciez. O produto deverá 
ser certificado pelo Inmetro e conter selo 
FSC. Dimensões mínimas: comprimento: 
175 mm, entre faces: 6,9 mm, diâmetro da 
mina: 3,3 mm. Composição básica: 
pigmentos, aglutinantes, carga inerte, 
ceras e madeira reflorestada. 

TRIS EST 4000 R$ 12,00 R$ 48.000,00 

62 

Lápis grafite preto redondoConfeccionados 
em madeira reflorestada, apresentando 
colagem perfeita das metades com rígida 
fixação do grafite de maneira a não 
permitir seu deslocamento ou quebra 
durante o apontamento, o qual deverá ser 
recoberto com tinta verniz atóxicos e não 
laváveis, a barra interna de grafite deverá 
possuir constituição uniforme e sem 
impurezas. certificado pelo Inmetro, 
contendo selo FSC; dimensões mínimas: 
comprimento: 170mm, entre faces: 6,9 a 
7,2 mm, diâmetro do grafite: 2,0mm. 
Composição básica: material cerâmico, 
grafite e madeira reflorestada; graduação 
do grafite: n° 2B. A caixa deverá conter 
144 unidades do produto. 

IRIS CX 150 R$ 36,00 R$ 5.400,00 

63 

Marcador para quadro branco na cor azul. 
Produto descartável para uso restrito em 
quadros de laminado melamínico brilhante. 
Composição: ponta de feltro arredondada, 
resinas termoplásticas, tinta à base de 
álcool, corantes, resinas, solventes e 
aditivos. 

TRIS UND 1000 R$ 10,38 R$ 10.380,00 

64 

Marcador para quadro branco na cor preta. 
Produto descartável para uso restrito em 
quadros de laminado melamínico brilhante. 
Composição: ponta de feltro arredondada, 
resinas termoplásticas, tinta à base de 
álcool, corantes, resinas, solventes e 
aditivos. 

TRIS UND 1000 R$ 10,38 R$ 10.380,00 

65 

Marcador para quadro branco na cor 
vermelha. Produto descartável para uso 
restrito em quadros de laminado 
melamínico brilhante. Composição: ponta 
de feltro arredondada, resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

TRIS UND 500 R$ 10,38 R$ 5.190,00 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 

  
  

SÃO JOÃO 
DOS PATOS 

  

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNP) Nº 06.089.668/0001-33 

  

  

a tr . 

FOLHA NES — 230 
Unicer ey 

A 
Rubrica   
  

  

61 

Lápis de cor. O estojo deverá conter lápis 
com as seguintes pigmentações: amarelo 
canário, azul, azul cobalto, canela, 
carmim, laranja claro, marrom, rosa claro, 

verde folha, verde oliva, vermelho, prata e 
preto. Estes serão produzidos com 
materiais totalmente atóxicos, madeira 
reflorestada isenta de nós - apresentando 

colagem perfeita, resistente e rígida das 
metades - em formato sextavado. O grafite 
deverá ser recoberto com tinta atóxica 
devendo possuir constituição uniforme, 
isento de impurezas, com boa 
pigmentação e maciez. O produto deverá 
ser certificado pelo Inmetro e conter selo 
FSC. Dimensões mínimas: comprimento: 
175 mm, entre faces: 6,9 mm, diâmetro da 

mina: 3,3 mm. Composição básica: 
pigmentos, aglutinantes, carga inerte, 

ceras e madeira reflorestada. 

TRIS EST 4000 R$ 12,00 R$ 48.000,00 

  

62 

Lápis grafite preto redondoConfeccionados 
em madeira reflorestada, apresentando 
colagem perfeita das metades com rígida 

fixação do grafite de maneira a não 
permitir seu deslocamento ou quebra 
durante o apontamento, o qual deverá ser 
recoberto com tinta verniz atóxicos e não 
laváveis. a barra interna de grafite deverá 
possuir constituição uniforme e sem 

impurezas. certificado pelo Inmetro, 
contendo selo FSC; dimensões mínimas: 
comprimento: 170mm, entre faces: 6,9 a 

7,2 mm, diâmetro do grafite: 20mm. 

Composição básica: material cerâmico, 
grafite e madeira reflorestada; graduação 

do grafite: nº 2B. A caixa deverá conter 
144 unidades do produto. 

TRIS Cx 150 R$ 36,00 R$ 5.400,00 

  

63 

Marcador para quadro branco na cor azul. 
Produto descartável para uso restrito em 
quadros de laminado melamínico brilhante. 

Composição: ponta de feltro arredondada, 
resinas termoplásticas, tinta à base de 
álcool, corantes, resinas, solventes e 
aditivos. 

TRIS UND 1000 R$ 10,38 R$ 10.380,00 

  

64 

Marcador para quadro branco na cor preta. 
Produto descartável para uso restrito em 

quadros de laminado melamínico brilhante 
Composição: ponta de feltro arredondada, 

resinas termoplásticas, tinta à base de 
álcool, corantes, resinas, solventes e 
aditivos. 

TRIS UND 1000 R$ 10,38 R$ 10.380,00 

    65   Marcador para quadro branco na cor 
vermelha. Produto descartável para uso 
restrito em quadros de laminado 
melamínico brilhante. Composição: ponta 

de feltro arredondada, resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, 

corantes, resinas, solventes e aditivos.   TRIS   UND   500   R$ 10,38 R$ 5.190,00     
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66 

Massa para modelar. Produto de uso 
escolar — não deve manchar as mãos, 
deverá ser atóxico e antialérgico -
disponibilizado em forma sólida e maleável. 
Estojo deverá conter doze cores do tipo 
fosca que podem ser reutilizadas (não 
endurece), totalizando 90g. O mesmo 
deverá estar de acordo com a norma 
ABNT/NBR 11.786 e conter selo do Inmetro 
impresso na embalagem. Validade mínima 
06 (seis) meses. 

TRIS CX 1000 R$ 9,87 R$ 9.870,00 

67 

Papel cartão fosco na cor amarelo. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$2,95 R$2.950,00 

68 

Papel cartão fosco na cor azul claro.Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 R$ 2.950,00 

69 

Papel cartão fosco na cor azul escuro. 
Folha simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 R$ 2.950,00

70 

Papel cartão fosco na cor marrom. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 R$ 2.950,00 

71 

Papel cartão fosco na cor preta. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$2,95 R$2.950,00 

72 

Papel cartão fosco na cor verde. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 R$ 2.950,00 

73 

Papel cartão fosco na cor vermelho. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 R$ 2.950,00 

74 

Papel colorset na cor amarela. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

75 

Papel colorset na cor azul claro. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

76 

Papel colorset na cor azul escuro. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

77 

Papel colorset na cor branca. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 
mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$2,67 R$2.670,00 

78 

Papel colorset na cor marrom. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
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66 

Massa para modelar. Produto de uso 
escolar — não deve manchar as mãos, 
deverá ser atóxico e antialérgico - 
disponibilizado em forma sólida e maleável. 

Estojo deverá conter doze cores do tipo 
fosca que podem ser reutilizadas (não 
endurece), totalizando 90g. O mesmo 
deverá estar de acordo com a norma 
ABNT/NBR 11.786 e conter selo do Inmetro 
impresso na embalagem. Validade mínima 

06 (seis) meses. 

TRIS Cx 1000 R$ 9,87 R$ 9.870,00 

  

67 

Papel cartão fosco na cor amarelo. Folha 

simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m? e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$2,95 R$ 2.950,00 

  

88 

Papel cartão fosco na cor azul claro.Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m? e 

480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 R$ 2.950,00 

  

89 

Papel cartão fosco na cor azul escuro. 
Folha simples com gramatura e dimensões 

mínimas, respectivamente de 280g/m? e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$2,95 R$ 2.950,00 

  

70 

Papel cartão fosco na cor marrom. Folha 
simples com gramatura e dimensões 

mínimas, respectivamente de 280g/m? e 
480 mm x 660 mm 

VMP FOLHAS 1000 R$2,95 R$ 2.950,00 

  

rá! 

Papel cartão fosco na cor preta. Folha 

simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m? e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$2,95 R$ 2.950,00 

  

72 

Papel cartão fosco na cor verde. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m? e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$2,95 R$ 2.950,00 

  

73 

Papel cartão fosco na cor vermelho. Folha 
simples com gramatura e dimensões 

mínimas, respectivamente de 280g/m? e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$2,95 R$ 2.950,00 

  

74 

Papel colorset na cor amarela. Folha 

simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$2,67 R$ 2.670,00 

  

75 

Papel colorset na cor azul claro. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 

480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

  

76 

Papel colorset na cor azul escuro. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

  

77 

Papel colorset na cor branca. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 
mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

    78   Papel colorset na cor marrom. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 

480 mm x 660 mm.   VMP   FOLHAS   1000   R$2,67   R$ 2.670,00   
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79 

Papel colorset na cor preta. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 
mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$2,72 R$2.720,00 

80 

Papel colorset na cor verde. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 
mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

81 

Papel colorset na cor verde claro. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

82 

Papel colorset na cor vermelha. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

83 
Papel crepom na cor amarela. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$21,05 R$2.526,00 

84 
Papel crepom na cor azul escuro. Folha 
com dimensões mínimas de 48 cm x 200 
cm. Pacote com dez folhas. 

VMP P0T 120 R$21,05 R$2.526,00 

85 
Papel crepom na cor branca. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP P0T 120 R$21,05 R$2.526,00 

86 
Papel crepom na cor laranja Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP P0T 120 R$21,05 R$2.526,00 

87 
Papel crepom na cor marrom. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP P0T 120 R$ 21,05 R$ 2.526,00 

88 
Papel crepom na cor vermelha Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP P0T 120 R$ 21,05 R$ 2.526,00 

89 
Papel crepom na cor verde. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP P0T 120 R$21,05 R$2.526,00 

90 
PAPEL 40K 66X96 GRAMATURA 120 NA 
COR BRANCA VMP UND 3000 R$ 1,69 R$ 5.070,00 

91 PAPEL GRAMATURA 180 A4 PACOTE 
COM 50 FOLHAS VMP POT 250 R$21,05 R$5.262,50 

92 

Papel sulfite A4 na cor amarela. Gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 190 R$ 6,70 R$ 1.273,00

93 

Papel sulfite A4 na cor azul. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+1- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 190 R$6,73 R$ 1.278,70 
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79 

Papel colorset na cor preta. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 
mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,72 R$ 2.720,00 

  

80 

Papel colorset na cor verde. Folha simples 

com gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 
mm 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

  

81 

Papel colorset na cor verde claro. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

  

82 

Papel colorset na cor vermelha. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 

480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$2,67 R$ 2.670,00 

  

83 
Papel crepom na cor amarela. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$21,05 R$ 2.526,00 

  

84 
Papel crepom na cor azul escuro. Folha 
com dimensões mínimas de 48 cm x 200 
cm. Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$21,05 R$ 2.526,00 

  

85 
Papel crepom na cor branca. Folha com 

dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$21,05 R$ 2.526,00 

  

se 
Papel crepom na cor laranja Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 

Pacote com dez folhas. 
VMP PCT 120 R$ 21,05 R$ 2.526,00 

  

87 
Papel crepom na cor marrom. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$21,05 R$ 2.526,00 

  

88 
Papel crepom na cor vermelha Folha com 

dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$ 21,05 R$ 2.526,00 

  

89 
Papel crepom na cor verde. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$ 21,05 R$ 2.526,00 

  

90 
PAPEL 40K 66X96 GRAMATURA 120 NA 
COR BRANCA 

VMP UND 3000 R$ 1,69 R$ 5.070,00 
  

91 
PAPEL GRAMATURA 180 A4 PACOTE 
COM 50 FOLHAS 

VMP PCT 250 R$21,05 R$ 5.262,50 
  

92 

Papel sulfite A4 na cor amarela. Gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m?e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 

conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas 

revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 190 R$ 6,70 R$ 1.273,00 

    93   Papel sulfite A4 na cor azul. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 

rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 

embalagem.   VMP   RESMA   190   R$6,73   R$ 1.278,70 
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94 

Papel sulfite A4 na cor branca. Gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+1- 1,0) 
conforme norma 

agem 
tappi; pH m alcalino; 

folh 
corte 

rotativo; embal co 500 as 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 2500 R$27,20 R$68.000,00 

95 
Papel sulfite oficio 2 75g, gramatura: 
75g/m2, formato: oficio 2 (2106 x 330 mm) 

folhas/resma: 500 
VMP RESMA 250 R$ 30,20 R$ 7.550,00 

96 

Papel sulfite A3 na cor branca. Gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 297X420MM. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+1- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 500 folhas 
revestida em boop. 

VMP PCT 20 R$ 57,87 R$ 1.157,40 

97 

Papel sulfite A4 na cor rosa. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma 

agem 
tappi; pH m alcalino; folhas corte 

rotativo; embal co 100 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 190 R$6,33 R$ 1.202,70 

98 
Papel madeira 110 grams/m medindo 
66x96cm na cor parda pacote com 100 
folhas 

VMP PCT 25 R$ 190,23 R$ 4.755,75 

99 

Papel sulfite A4 na cor verde. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 

com folhas rotativo; embalagem 100 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 200 R$6,69 R$ 1.338,00 

100 Papel com pauta resma com 400 folhas VMP RESMA 50 R$ 57,87 R$ 2.893,50 

101 Papel celofone. para trabalhos escolares e 
artesanais cores diversas 66x96cm 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,48 R$ 2.480,00 

102 Papel Seda. 40x60 Cores Diversas VMP FOLHAS 1000 R$ 0,61 R$ 610,00 

103 Papel laminado 48x66cm VMP FOLHAS 1500 R$ 1,97 R$ 2.955,00 

104 

Pasta classificadora suspensa 
Confeccionada em polipropileno 
transparente com grampo plástico, 
medindo, no mínimo, 335 mm x 226 mm x 
10 mm. 

VMP UNO 2500 R$4,51 R$ 11.275,00 

105 

Pasta lombada larga modelo A-Z. O 
produto deverá apresentar visor, forração 
interna e externa em PVC, ferragem de alta 
pressão, lombo medindo no mínimo 70 mm, 
além de rados e olhais niquelados. 

VMP UNO 300 R$ 16,72 R$ 5.016,00 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
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94 

Papel sulfite A4 na cor branca. Gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m?e 210 x 297mm. Opacidade minima 

de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 500 folhas 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 2500 R$ 27,20 R$ 68.000,00 

  

95 
Papel sulfite ofício 2 759, gramatura: 
75g/m2, formato: ofício 2 (2106 x 330 mm) 

, folhas/resma: 500 

VMP RESMA 250 R$ 30,20 R$ 7.550,00 

  

96 

Papel sulfite A3 na cor branca. Gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m? e 297X420MM. Opacidade mínima 

de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 

rotativo; embalagem com 500 folhas 
revestida em boop. 

VMP PCT 20 R$ 57,87 R$ 1.157,40 

  

97 

Papel sulfite A4 na cor rosa. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m?e 210 x 297mm. Opacidade mínima 

de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 

conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com 

certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 190 R$6,33 R$ 1.202,70 

  

98 
Papel madeira 110 grams/m medindo 
66x96cm na cor parda pacote com 100 
folhas 

VMP PCT 25 R$ 190,23 R$4.755,75 

  

99 

Papel sulfite A4 na cor verde. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 
75g/m?e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 

conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 200 R$ 6,69 R$ 1.338,00 

  

100 Papel com pauta resma com 400 folhas VMP RESMA 50 R$ 57,87 R$ 2.893,50 
  

101 Papel celofone. para trabalhos escolares e 

artesanais cores diversas 66x96cm 
VMP FOLHAS 1000 R$2,48 R$ 2.480,00 
  

102 Papel Seda. 40x60 Cores Diversas VMP FOLHAS 1000 R$0,61 R$ 610,00 
  

103 Papel laminado 48x66cm VMP FOLHAS 1500 R$ 1,97 R$ 2.955,00 
  

104 

Pasta classificadora suspensa 
Confeccionada em polipropileno 
transparente com grampo plástico, 
medindo, no mínimo, 335 mm x 226 mm x 

10 mm. 

VMP UND 2500 R$4,51 R$ 11.275,00 

    105   Pasta lombada larga modelo A-Z. O 
produto deverá apresentar visor, forração 

interna e extema em PVC, ferragem de alta 
pressão, lombo medindo no mínimo 70 mm, 
além de rados e olhais niquelados.   VMP   UND   300   R$ 16,72   R$ 5.016,00 
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106 

Pasta transparente formato ofício. O 
produto deverá ser confeccionado em 
polipropileno corrugado na cor azul e 
apresentar fechamento com elástico e 
tratamento antiumidade. Dimensões 
mínimas: 315 x 226 x 55 mm. 

VMP UND 1000 R$ 5,88 R$ 5.880,00 

107 

Perfurador para papeis. O produto deverá 
ser confeccionado em estrutura metálica e 
apresentar depósito. Preparado para 
perfurar até vinte folhas, com dois furos de 
diâmetro igual a 5 mm. 

TRIS UND 50 R$45,23 R$2.261,50 

108 Pincel atomico. Ponta porosa permanente 
caixa com 12 unidades na cor azul 

ACRILEX CX 50 R$ 69,90 R$ 3.495,00 

109 
Pincel atomico. Ponta porosa permanente 
caixa com 12 unidades na cor preta ACRILEX CX 50 R$ 69,90 R$ 3.495,00 

110 
Pincel atomico. Ponta porosa permanente 
caixa com 12 unidades na cor vermelha ACRILEX CX 50 R$ 69,90 R$ 3.495,00 

111 
Pincel chato longo número 12. O produto 
deverá ser confeccionado com cerdas 
brancas e cabo de madeira. 

ACRILEX UND 1000 R$6,33 R$6.330,00 

112 Reabastecedor para pincel atomico 
permanente azul caixa com 12 unidades 

BRW CX 30 R$71,57 R$2.147,10 

113 Reabastecedor para pincel atomico 
permanente preto caixa com 12 unidades 

BRW CX 30 R$ 71,57 R$ 2.147,10 

114 Reabastecedor para pincel atomico 
permanente azul caixa com 12 unidades 

BRW CX 30 R$ 71,57 R$ 2.147,10 

115 Reabastecedor de pincel para quadro 
branco 500m1 na cor azul 

BRW UND 50 R$ 97,57 R$ 4.878,50 

116 Reabastecedor de pincel para quadro 
branco 500m1 na cor preto 

BRW UND 50 R$ 97,90 R$ 4.895 00 

117 Reabastecedor de pincel para quadro 
branco 500m1 na cor vermelha 

BRW UND 50 R$ 97,90 R$ 4.895,00 

118 

Refil de cola quente grosso em bastão. 
Produto atóxico confeccionado em adesivo 
termoplástico á base de resinas 
transparente, ceras e polímeros. 
Dimensões mínimas de 11,5 mm x 300 mm. 
Embalagem contendo 1 kg do produto. 

GRAMP LINE PCT 50 R$ 95,57 R$ 4.778,50 

119 

Régua transparente de uso escolar. 0 
produto deverá conter escala milimétrica 
impressa em seu corpo, ser confeccionado 
em poliestireno e respeitar as dimensões 
mínimas de 306 mm de comprimento x 03 
mm de espessura x 34 mm de largura. 

TRIS UND 5000 R$ 3,58 R$ 17.900,00 

120 

TNT na cor amarela. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 152,57 R$ 1.525,70 

121 

TNT na cor azul claro. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 152,57 R$ 1.525,70 

www.saojoaodospatos. ma.gov. br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 

  

  

PREFEIT (e) 

SÃO JOÃO 
DOS PATOS 

  

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

  

  

  

106 

Pasta transparente formato ofício. O 
produto deverá ser confeccionado em 
polipropileno corrugado na cor azul e 
apresentar fechamento com elástico e 
tratamento 'antiumidade. Dimensões 
mínimas: 315 x 226 x 55 mm. 

VMP UND 1000 R$5,88 R$ 5.880,00 

  

107 

Perfurador para papeis. O produto deverá 
ser confeccionado em estrutura metálica e 
apresentar depósito. Preparado para 
perfurar até vinte folhas, com dois furos de 
diâmetro igual a 5 mm. 

TRIS UND 50 R$ 45,23 R$ 2.261,50 

  

108 Pincel atomico. Ponta porosa permanente 
caixa com 12 unidades na cor azul 

ACRILEX Cx 50 R$ 69,90 R$ 3.495,00 
  

109 
Pincel atomico. Ponta porosa permanente 

caixa com 12 unidades na cor preta 
ACRILEX Cx 50 R$ 69,90 R$ 3.495,00 
  

110 
Pincel atomico. Ponta porosa permanente 
caixa com 12 unidades na cor vermelha 

ACRILEX cx 50 R$ 69,90 R$ 3.495,00 
  

111 
Pincel chato longo número 12. O produto 
deverá ser confeccionado com cerdas 
brancas e cabo de madeira. 

ACRILEX UND 1000 R$6,33 R$ 6.330,00 

  

112 Reabastecedor para pincel atomico 

permanente azul caixa com 12 unidades 
BRW Cx 30 R$71,57 R$ 2.147,10 
  

113 Reabastecedor para pincel atomico 
permanente preto caixa com 12 unidades 

BRW Cx 30 R$71,57 R$2.147,10 

  

114 Reabastecedor para pincel atomico 

permanente azul caixa com 12 unidades 
BRW Cx 30 R$71,57 R$ 2.147,10 
  

115 Reabastecedor de pincel para quadro 
branco 500m!l na cor azul 

BRW UND 50 R$ 97,57 R$4.878,50 

  

116 Reabastecedor de pincel para quadro 
branco 500m!l na cor preto 

BRW UND 50 R$ 97,90 R$ 4.895,00 
  

117 Reabastecedor de pincel para quadro 
branco 500m!i na cor vermelha 

BRW UND 50 R$ 97,90 R$ 4.895,00 
  

118 

Refil de cola quente grosso em bastão. 
Produto atóxico confeccionado em adesivo 
termoplástico à base de resinas 
transparente, ceras e polímeros. 
Dimensões mínimas de 11,5 mm x 300 mm. 

Embalagem contendo 1 kg do produto. 

GRAMP LINE PCT 50 R$ 95,57 R$4.778,50 

  

119 

Régua transparente de uso escolar. O 
produto deverá conter escala milimétrica 

impressa em seu corpo, ser confeccionado 
em poliestireno e respeitar as dimensões 
mínimas de 306 mm de comprimento x 03 
mm de espessura x 34 mm de largura. 

TRIS UND 5000 R$3,58 R$ 17.900,00 

  

120 

TNT na cor amarela. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 152,57 R$ 1.525,70 

    121   TNT na cor azul claro. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m.   SANTA FÉ   ROLOS   10   R$ 152,57   R$ 1.525,70 
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122 

TNT na cor azul escuro. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

123 

TNT na cor branca. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica 
com uma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

124 

TNT na cor laranja. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica 
com uma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150.90 R$ 1.509,00 

125 

TNT na cor marrom. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica 
com uma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido 1.40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

126 

TNT na cor rosa. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica 
com uma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

127 

TNT na cor verde bandeira. O produto 
deverá estar acondicionado em 
embalagem plástica com uma unidade. 
Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

128 

TNT na cor vermelha. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1.40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

129 
Tesoura escolar de bolso 4" (10 cm). Cabo 
anatômico: ponta redonda: TRIS UND 5000 R$ 6,72 R$ 33.600,00 

130 
Tesoura multiuso tamanho 8 '/2,, (21 cm). 
Lâmina confeccionada em aço inoxidável e 
pegador em material plástico. 

TRIS UND 250 R$ 22,53 R$ 5.632.50 

131 

Tinta têmpera guache de uso escolar O 
produto deverá ser atóxico e estar 
acondicionado em caixas com 6 unidades 
Composição. pigmentos atóxicos, água 
espessante, carga inerte e conservante 
benzotiazol. Validade mínima de seis 
meses e selo do Inmetro impressos na 
embalagem. 

TRIS CX 1500 R$ 7,52 R$ 11.280,00 

132 
Tinta para carimbo. O produto deverá ser à 
base d'água e apresentar pigmentação 
preta. Embalagem com 42 ml. 

TRIS UND 50 R$ 11,82 R$ 591,00 

VALOR TOTAL 
1 

R$ 871 .600,25 
Í 

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e 
autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata. 
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122 

TNT na cor azul escuro. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 

plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

  

123 

TNT na cor branca. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica 
com uma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

  

124 

TNT na cor laranja. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica 
com uma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido: 1,40 mx 50m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

  

125 

TNT na cor marrom. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem plástica 
com uma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido: 1,40m x 50m 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

  

126 

TNT na cor rosa. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica 
com uma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido: 1,40 m x 50m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

  

127 

TNT na cor verde bandeira. O produto 
deverá estar acondicionado em 
embalagem plástica com uma unidade. 
Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

  

  
128 

TNT na cor vermelha. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 mx 50m 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

  

129 
Tesoura escolar de bolso 4” (10 cm). Cabo 
anatômico; ponta redonda; 

TRIS UND 5000 R$6,72 R$ 33.600,00 
  

130 
Tesoura multiuso tamanho 8 4%" (21 cm). 
Lâmina confeccionada em aço inoxidável e 
pegador em material plástico. 

TRIS UND 250 R$22,53 R$ 5.632,50 

  

131 

Tinta têmpera guache de uso escolar O 
produto deverá ser atóxico e estar 
acondicionado em caixas com 6 unidades 
Composição: pigmentos atóxicos, água 
espessante, carga inerte e conservante 
benzotiazol. Validade mínima de seis 

meses e selo do Inmetro impressos na 
embalagem. 

TRIS cx 1500 R$7,52 R$ 11.280,00 

  

132   Tinta para carimbo. O produto deverá ser à 
base d'água e apresentar pigmentação 
preta. Embalagem com 42 ml.   TRIS   UND   50   R$ 11,82   R$ 591,00 

    VALOR TOTAL R$ 871.600,25     
  

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e 

autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata. 
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Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou 
entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de 
Preços. 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 

I . Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, esta Ata de Registro de Preços. providenciando a indicação, sempre que 
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem 
de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata; 

I I . Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 

I I I . Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de 
compras/Secretarias Municipais. 

IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial 
do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores 
- Internet, durante a vigência da presente ata; 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão 
ELETRÔNICO n° 004/2022 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos 
contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme o caso a 
Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias 
participantes. 

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos 
integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato. 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos 
fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue 
em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário, mediante 
apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes. 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 
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Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou 

entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de 

Preços. 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO |      
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 

|. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que 

solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem 

de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata; 

Il. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

ll. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de 

compras/Secretarias Municipais. 

IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial 

do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores 

- Internet, durante a vigência da presente ata; 

DA CONTRATAÇÃO     
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão 
ELETRÔNICO nº 004/2022 - SRP, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos 

contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme o caso a 

Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade de todas as Secretarias 

participantes. 

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações 

nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao 

detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos 

integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato. 

ONTRATADA 
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos 
fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue 

em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo. 

        

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário, mediante 

apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o 
disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as 
negociações junto aos fornecedores registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA deverá: 

I . Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado 
no mercado; 

I I . Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; 

I l l . Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que não 
tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação; 

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, 
mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da 
Ata poderá: 

I . Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas 
nesta Ata e no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; 

I I . Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento 
dos materiais; 

II I . Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores visando 
igual oportunidade de negociação; 

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas 
negociações, na forma da legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado 
quando: 

I . Houver interesse público, devidamente fundamentado; 

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

III . O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo 
MUNICÍPIO; 

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o 

disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as 
negociações junto aos fornecedores registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA deverá: 

|. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado 

no mercado; 

Il. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; 

Ill. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que não 

tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação; 

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, 

mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da 

Ata poderá: 

|. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas 

nesta Ata e no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; 

Il. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento 

dos materiais; 

II. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores visando 

igual oportunidade de negociação; 

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas 

negociações, na forma da legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado 

quando: 

|. Houver interesse público, devidamente fundamentado; 

Il. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

Ill. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo 

MUNICÍPIO; 

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 
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V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados 
no mercado; 

VI . Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a 
impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, 
tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta 
Ata; 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II , alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO 
poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e 
aceita. 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, 
garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 

- Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA por prazo 
de até 5 (cinco) anos; 

I I - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

I I I -Advertência. 

IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua 
substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, 
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou 
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial. 

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de 
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, 
independentemente da aplicação de multas: 

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para 
o MUNICÍPIO; 
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V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados 

no mercado; 

VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a 

impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, 

tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta 

Ata; 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d”, da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO 

poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e 

aceita. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, 
garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

|- Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA por prazo 

de até 5 (cinco) anos; 

Il - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Il - Advertência. 

IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua 

substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou 

parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos, contado da comunicação 

oficial. 

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de 

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, 

independentemente da aplicação de multas: 

|. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para 

o MUNICÍPIO; 
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I I . Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não 
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 

I l l . Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do 
MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham 
sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações 
assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá 
o MUNICÍPIO  optar pela rescisão do Contrato. 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso I I da Cláusula Décima Quinta não impede que o 
MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda 
aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, I I I e IV, facultada o 
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo MUNICÍPIO; 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à 
CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da 
data da comunicação de confirmação da sanção; 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, 
se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da 
CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência 
de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades 
anteriormente descritas. 

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, 
facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de 
sua aplicação. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas 
de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n° 004/2022 - SRP e as propostas 
apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre 
as das propostas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES 
CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de 
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Il. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não 

recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 

ll. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do 

MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham 
sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações 

assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso Il da Cláusula Décima Quinta, poderá 

o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato. 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso Il da Cláusula Décima Quinta não impede que o 

MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda 

aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos |, Ill e IV, facultada o 

devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA. 

| CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 

devidos pelo MUNICÍPIO; 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à 

CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da 

data da comunicação de confirmação da sanção; 

| Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, 

| se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança 

| judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da 

Po. CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência 

de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades 

anteriormente descritas. 

| Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, 
facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias 

| úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de 

| sua aplicação. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas 

de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 - SRP e as propostas 

apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre 

as das propostas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES 

CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de 
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Referência Anexo I , do PREGÃO ELETRÔNICO n° 004/2022 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do 
MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 
o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de SÃO JOÃO DOS 
PATOS/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e 
forma. 

São João dos Patos — MA, 22 de junho de 2022. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SA JOAO DOS PATOS - MA 
MARIANNA LYRA DA ROCHA SA1cITbS TEIXEIRA 

Secretária Municipal de Educação 
ORGAO GERENCIADOR 

Assinado de forma digital por 
MAYARA DE SOUSA LIMA MAMARA DE SOUSA LIMA 

FREITAS: 1 46603240001 60 FREITAS:14660324000160 
Dados: 2022.06.22 13:37:31 -0300' 

MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS 
CNPJ N° 14.660.324/0001-60 

Representante: Mayara de Sousa Lima Feitas, CPF n° 604.781.933-86, RG n° 036256072009-9 SSP/MA 
FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO 
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135. Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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SÃO JOÃO ar 
Pos nos ESTADO DO MARANHÃO St 

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA unicef ig E / 
CNP) Nº 06.089.668/0001-33 Rubrica       

Referência Anexo |, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do 

MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA 

o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de SÃO JOÃO DOS 

PATOSY/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e 

forma. 

São João dos Patos — MA, 22 de junho de 2022. 

HS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAQ JOAO DOS PATOS - MA 

MARIANNA LYRA DA ROCHA S TEIXEIRA 
Secretária Municipal de Educação 

ORGÃO GERENCIADOR 

  

  

Assinado de forma digital por 
MAYARA DE SOUSA LIMA mayARA DE SOUSA LIMA 

FREITAS:14660324000160 FREITAS:14660324000160 
Dados: 2022.06.22 13:37:31 -03'00' 

MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS 
CNPJ Nº 14.660.324/0001-60 

Representante: Mayara de Sousa Lima Feitas, CPF nº 604.781.933-86, RG nº 036256072009-9 SSP/MA 
FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO 

  

TESTEMUNHAS: 

es PRA N. Sra 
CPF: Go?. 264.S43- of 
  

CPF:958. 9452. 30%-00 

Www.Saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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limpeza urbana, coleta de resíduos em geral, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e 
Infraestrutura. No município de São João do Paraíso/MA; 
FONTE DE RECURSOS: Tesouro Municipal (próprios); 
MODALIDADE: Empreitada por menor preço global; Data de 
abertura: 11 de julho de 2022, as 08:30 horas, LOCAL: Sala 
de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, localizada 
a Rua Marco Silva, s/n, Centro, na cidade de São João do 
Paraíso/MA. Na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e 
da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no mesmo endereço 
de 2 a 6* feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou retirados na CPL, no 
mesmo endereço, ou ainda pelo portal da transparência 
(www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br). E-mail: 
cplsjparaiso@gmail.com TELEFONE: (99)98493-6418 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço. São João do 
Paraíso - MA, 20 de junho de 2022. Ilton Rodrigues de Sousa 
Presidente da CPL. 

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA 
Código identificador: 3c24fcbaf3fe329e841 e9bedf7l e6dee 

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2022 - INEXIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO 001/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
São João do Paraiso/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COVE$AT1~~PLANE_iAMENTO E A__ 

EMPRESA PROMAXIMA GESTÃO 
OBJETO: Contratação de empresa p 
da ferramenta FONTE DE PREÇO 
contrato tem como amparo legal a 1 ç tacãº nã 51i 1idade , 
INEXIBILIDADE DE LICITALÇÃO 001/2022 e rege-se pelas 
disposições expressas NO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 I, Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se 
aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado. A proposta de preços vencedora passa a 
integrar este contrato. VALOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais). 
VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua 
assinatura e terá vigência de 12 meses. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.40-
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa 
Jurídica. ORGÃO 02- Gabinete do Prefeito. UNIDADE 02.01-
Gabinete do Prefeito. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
04.122.0052.2001.0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022. 
São João do Paraiso/MA, 22 de junho de 2022 

MPRESARIAL LTDA. 
a de licença pa o uso 

R. .F.r~I..F...r ~wri :: 

Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA 
Secretaria Municipal de Governo e Planejamento 
Domingos da Costa Vale 
CPF. 250.469.853-49 
Contratante 

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA 
Código identificador: db9ce5e414fe11 bae6476e87a8befgdc 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS PATOS 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 023/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 10/05/2022 ABERTURA: 15:00 HORAS 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 023/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 - SRP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES 
DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 02.2903.002/2022. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 
reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, o Sr* Marianna Lyra Da Rocha Santos Teixeira, Secretária Municipal de Educação, 
responsável pelos Registros de Preços da Secretaria Municipal de Educação, denominado: ÓRGÃO GERENCIADOR da presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 e a Senhora: Mayara de Sousa Lima Feitas portadora do CPF nº 
604.781.933-86, RG nº 036256072009-9 SSP/MA, representante da empesa: MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS inscrita no 
CPNJ sob o Nº 14.660.324/0001-60, respectivamente, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em face das propostas 
vencedora apresentada no Pregão Eletrônico nº 004/2022- SRP, cuja ata e demais atos foi homologado pelas autoridades 
administrativas, RESOLVE: Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a 
classificação por ela alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata 
de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
conforme as cláusulas seguintes: 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS do item da empresa vencedora, conforme dados abaixo, 
para o futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações 
constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como da proposta 
comercial da PROMITENTE CONTRATADA. 
Dados da Empresa: Razão Social: MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS 

CNPJ: 14.660.324/0001-60 
Inscrição Estadual: 
12.372.826-2 

Endereço: Av. Presidente Médici, 2435 - A, Bairro Centro 
São João dos Patos/MA - CEP: 65665-000 

Inscrição Municipal: 
11028605-70 

Tel./Fax: 9935512937 I EMAIL: 

~ 
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limpeza urbana, coleta de resíduos em geral, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e 

Infraestrutura. No município de São João do Paraíso/MA; 

FONTE DE RECURSOS: Tesouro Municipal (próprios); 

MODALIDADE: Empreitada por menor preço global; Data de 

abertura: 11 de julho de 2022, as 08:30 horas, LOCAL: Sala 

de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, localizada 

a Rua Marco Silva, s/n, Centro, na cidade de São João do 

Paraíso/MA. Na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e 

da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no mesmo endereço 

de 2º a 6º feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde 

poderão ser consultados gratuitamente ou retirados na CPL, no 

mesmo endereço, ou ainda pelo portal da transparência 

(www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br). E-mail: 
cplsjparaisoQgmail.com TELEFONE: (99)98493-6418 

Esclarecimento adicional no mesmo endereço. São João do 

HE 

EMPRESA PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 
OBJETO: Contratação de empresa pata de licença para o uso 

da ferramenta FONTE DE PREÇOS. 

contrato tem como amparo legal a lci 

INEXIBILIDADE DE LICITALÇÃO 001/2022 e rege-se pelas 

disposições expressas NO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 I, Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se 

aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. A proposta de preços vencedora passa a 

integrar este contrato. VALOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua 

assinatura e terá vigência de 12 meses. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.40- 

Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa 
Jurídica. ORGÃO 02- Gabinete do Prefeito. UNIDADE 02.01- 

Gabinete do Prefeito. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

    

Paraíso - MA, 20 de junho de 2022. Ilton Rodrigues de Sousa 

Presidente da CPL. 
04.122.0052.2001.0000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito. 

DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022. 
São João do Paraiso/MA, 22 de junho de 2022 

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA 

Código identificador: 3c24fcbaf3fe329e841e9bedfl lebdee 
  
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA 

Secretaria Municipal de Governo e Planejamento 
Domingos da Costa Vale 

CPF. 250.469.853-49 

Contratante 

  

AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2022 - INEXIBILIDADE . 
DE LICITAÇÃO 001/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA 
São João do Paraiso/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA Código identificador: db9ce5e414fe11bae6476e87aBbef8dc 

MUNICIPAL DE GOV PLANEJAMENTO EA. a SE RES e 
—, Sa 2 

(PF uu 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO J0ãO DOS PATOS 
  

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 023/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 - SRP | 

Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022 N, 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | 

TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 

DATA; 10/05/2022 ABERTURA: 15:00 HORAS 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 023/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 - SRP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES 

DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO 

4 ADMINISTRATIVO Nº 02.2903.002/2022. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 

reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, o Sr? Marianna Lyra Da Rocha Santos Teixeira, Secretária Municipal de Educação, 

responsável pelos Registros de Preços da Secretaria Municipal de Educação, denominado: ÓRGÃO GERENCIADOR da presente 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 e a Senhora: Mayara de Sousa Lima Feitas portadora do CPF nº 

604.781.933-86, RG nº 036256072009-9 SSP/MA, representante da empesa: MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS inscrita no 

CPNJ sob o Nº 14.660.324/0001-60, respectivamente, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em face das propostas 

vencedora apresentada no Pregão Eletrônico nº 004/2022- SRP, cuja ata e demais atos foi homologado pelas autoridades 

administrativas, RESOLVE: Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a 

classificação por ela alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata 

de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

conforme as cláusulas seguintes: 
DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS do item da empresa vencedora, conforme dados abaixo, 

para o futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações 

constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como da proposta 

comercial da PROMITENTE CONTRATADA. 

ÍDados da Empresa: Razão Social: MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS 

CNPJ: 14.660.324/0001-60 

Endereço: Av. Presidente Médici, 2435 - A, Bairro Centro 
São João dos Patos/MA - CEP: 65665-000 

(Tel./Fax: 9935512937 

  

  

inscrição Estadual: 

12.372.826-2 

inscrição Municipal: 
11028605-70 

[EMAIL: ssessessosesoener 
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Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e o 
característica de compromisso para futura contratação. 
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 
I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cincoT !&S 
contados da solicitação formal. 
II. Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitações, 
acompanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do 
Município em prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento. 
III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de 
fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata. 
IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos 
que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 - SRP. 
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de 
Registro de Preços. 
VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente AR?. 
VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, 
ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou 
subsidiária. 
VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os 

Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento. 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da 

mesma. 
DO REGISTRO DOS PREÇOS 

UL HA n" 

rigacional às partes, com 

tQ ,~l~ 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na 
tabela abaixo: 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCAS UND QTD VAL. UNIT V.TOTAL ITEM 

3 

Aplicador de cola quente grande. 
Produzido em resina termoplástica azul e 
componentes metálicos, potência 07 W; 
bivolt; garantia mínima de 12 meses. 

GRAM? LINE UND 100 R$ 31,06 R$ 3.106,00 

4 

Aplicador de cola quente pequeno. 
Produzido em resina termoplástica azul e 
componentes metálicos, potência 07 W; 
bivolt; garantia mínima de 12 meses 

GRAMP LINE UND 100 R$ 26,37 R$ 2.637,00

7

Balão de festa liso confeccionado em látex, 
tamanho n.º 07. Formato pera e 
embalagem com 50 unidades. Distribuir a 
quantidade total igualmente pelas cores: 
amarela, azul, branca, laranja, marrom, 
rosa, verde e vermelha. 

THEC 
PCTS DE 
CADA 

500 R$ 7,46 R$ 3.730,00 

10 

Caderno universitário uma matéria (1x1). 
O item deverá ser pautado, em espiral e 
capa dura; conter 100 folhas, miolo 
confeccionado com gramatura mínima de 
56 g/m2 não devendo ultrapassar a capa 
em nenhum ponto; com cabeçalho e 
rodapé; bordas do caderno cortadas em 
esquadro; cantos conforme padrão do 
fabricante. 

CADERSIL UND 5.000 R$ 9,35 R$ 46.750,00 

11 

Caderno universitário dez matérias (10x1). 
O item deverá ser pautado, em espiral e 
capa dura; conter 200 folhas, miolo 
confeccionado com gramatura mínima de 
56 g/m2 não devendo ultrapassar a capa 
em nenhum ponto; com cabeçalho e 
rodapé; bordas do caderno cortadas em 
esquadro; cantos conforme padrão do 
fabricante. 

CADERSIL UND 6000 R$ 10,71 R$ 64.2 60,00 
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Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação. 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 

I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 
contados da solicitação formal. 

II. Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitações, 

acompanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do 
Município em prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento. 

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de 

fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata. 

IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos 

que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 - SRP. 

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de 

Registro de Preços. 

VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 

ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP. 

VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, 
ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou 

€ subsidiária. 

VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os 

Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento. 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da 

mesma. 
DO REGISTRO DOS PREÇOS 

  

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na 

tabela abaixo: 
  

  

M [DESCRIÇÃO DO PRODUTO IMARCAS [UND l|oTD [VAL UNIT I|V.TOTAL 

IAplicador de cola quente grande. 
3 iProduzido em resina termoplástica azul e GRAMP LINE |UND 100 R$ 31,06 IR$ 3.106,00 

icomponentes metálicos, potência 07 W; 
bivolt; garantia mínima de 12 meses. 

iAplicador de cola quente pequeno. 

|Produzido em resina termoplástica azul e 

  

  

Mg componentes metálicos, potência 07 W; GRAMP LINE [UND 100 R$ 26,37 R$ 2.637,00 

bivolt; garantia mínima de 12 meses 

Balão de festa liso confeccionado em látex, 

tamanho n.º 07. Formato pera e 
lembalagem com 50 unidades. Distribuir a JPCTS DE 

PN 7 quantidade total igualmente pelas cores: EHEG: CADA 00 R$ 7,46 [R$ 3.730,00 
jamarela, azul, branca, laranja, marrom, 
jrosa, verde e vermelha. 

Caderno universitário uma matéria (1x1). 

O item deverá ser pautado, em espiral e 
capa dura; conter 100 folhas, miolo 

confeccionado com gramatura mínima de 
10 56 g/m? não devendo ultrapassar a capa CADERSIL UND 5.000 |R$ 9,35 R$ 46.750,00 

Jem nenhum ponto; com cabeçalho e 

rodapé; bordas do caderno cortadas em 
lesquadro; cantos conforme padrão do 
fabricante. 

Caderno universitário dez matérias (10x1). 
O item deverá ser pautado, em espiral e 
capa dura; conter 200 folhas, miolo 
confeccionado com gramatura mínima de R 

11 56 g/m? não devendo ultrapassar a capa ICADERSIL UND 16000 $ 10,71 
fem nenhum ponto; com cabeçalho e 
rodapé; bordas do caderno cortadas em 
lesquadro; cantos conforme padrão do 
fabricante. 

  

  

R$ 64.260,00                 
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Caderno brochurão capa dura 96 folhas. O 
item deverá apresentar miolo costurado, 
capa e contracapa confeccionada em 
papelão e papel offset e interior em folhas 
pautadas de gramatura mínima 56 g/m2. 0 
produto deve atender a norma ABNT/NBR 
15733:2009. Dimensões mínimas: 200 mm
x 275 mm. 

CADERSIL UND 6000 R$ 7,91 R$ 47.460,00 

FOLHA  n"_ 

13 

Caderno de cartografia 48 folhas sem seda. 
O item deverá ter capa flexível em cartão 
duplex com gramatura mínima de 250 g/m2
e folhas internas com 56 g/m2; papel 
branco. Acabamento em espiral de arame 
estanhado de 0,80 mm. O material deverá 
estar de acordo com as normas da ABNT. 
Dimensões mínimas: 210 mm x 275 mm. 

CADERSIL UND 5.000 R$ 7,91 R$ 39.550 00 

14 

Caneta esferográfica com carga removível 
na cor azul. Escrita média (1,0mm), ponta 
de latão ou metal, esfera de tungstênio, 
corpo transparente cristal sextavado, com 
marca e procedência impressas no corpo 
do material. Tampa com furo de segurança 
respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço 
uniforme sem falhas, não podendo ainda 
possuir folga que permita retração da 
ponta da caneta durante a escrita. A tinta 
da caneta não poderá apresentar 
ressecamento pelo período fixado no prazo 
de validade. Acondicionada em caixa com 
50 unidades. 

BIC CX 300 R$ 32,64 R$ 9.792,00 

15 

Caneta esferográfica com carga removível 
na cor preta. Escrita média (1,0mm), ponta 
de latão ou metal, esfera de tungstênio, 
corpo transparente cristal sextavado, com 
marca e procedência impressas no corpo 
do material. Tampa com furo de segurança 
respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço 
uniforme sem falhas, não podendo ainda 
possuir folga que permita retração da 
ponta da caneta durante a escrita. A tinta 
da caneta não poderá apresentar 
ressecamento pelo período fixado no prazo 
de validade. Acondicionada em caixa com 
50 unidades. 

BIC CX 300 R$ 32,64 R$ 9.792,00 

16 

Caneta esferográfica com carga removível 
na cor vermelha. Escrita média (1,0mm), 
ponta de latão ou metal, esfera de 
tungstênio, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material. Tampa 
com furo de segurança respiro ante 
asfixiante, haste para fixação em bolso. 
Deverá apresentar traço uniforme sem 
falhas, não podendo ainda possuir folga 
que permita retração da ponta da caneta 
durante a escrita. A tinta da caneta não 
poderá apresentar ressecamento pelo 
período fixado no prazo de validade. 
Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

_ 

BIC CX 100 R$ 32,64 R$ 3.264,00 

17 

Caneta hidrográfica lavável. Estojo com 12 
cores (amarelo, azul claro, azul escuro, 
cinza, laranja, roxo, salmão, verde claro, 
verde escuro, vermelho, marrom e preto). 
Pincéis confeccionados em polipropileno 
com tampa antiasfixiante. e tinta à base 
d'água atóxica e lavável. Produto deverá 
ser acondicionado em embalagem 
apropriada fornecida pelo fabricante 
contendo 05 estojos. Dimensões mínimas 
do item: 125 mm de comprimento e 10 mm 
de diâmetro no mínimo; ponta de poliéster 
com 2,0 mm. 

BIC EST 1000 R$ 32,64 R$ 32.640,00 

.-- 
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Caderno brochurão capa dura 96 folhas. O FOLHA nº 
item deverá apresentar miolo costurado, 
Icapa e contracapa confeccionada em 
ipapelão e papel offset e interior em folhas 

    Es ipautadas de gramatura mínima 56 g/m2. O CADERSIL UND [6000 fas 7,91 IR$ 47.460,00 À FB 

iproduto deve atender a norma ABNT/NBR Eubjca 

15733:2009. Dimensões mínimas: 200 mm 
x 275 mm. 
  

Caderno de cartografia 48 folhas sem seda. 
O item deverá ter capa flexível em cartão 
duplex com gramatura mínima de 250 g/m? | 
le folhas internas com 56 g/m?; papel 

no branco. Acabamento em espiral de arame CADERSIL ND 5-000: IR$ 7,91 R$ 39.550,00 
festanhado de 0,80 mm . O material deverá 
lestar de acordo com as normas da ABNT. 
Dimensões mínimas: 210 mm x 275 mm. 
  

Caneta esferográfica com carga removível 
na cor azul. Escrita média (1,0mm), ponta 
de latão ou metal, esfera de tungstênio, 
corpo transparente cristal sextavado, com 

arca e procedência impressas no corpo 

Ido material. Tampa com furo de segurança 

respiro ante asfixiante, haste para fixação 
PN 14 lem bolso. Deverá apresentar traço BIC CX 300 R$ 32,64 R$ 9.792,00 

| uniforme sem falhas, não podendo ainda 
possuir folga que permita retração da 
ponta da caneta durante a escrita. A tinta 
da caneta não poderá apresentar 
ressecamento pelo período fixado no prazo 
de validade. Acondicionada em caixa com 
50 unidades. 

Caneta esferográfica com carga removível 
ina cor preta. Escrita média (1,0mm), ponta 
ide latão ou metal, esfera de tungstênio, 
Icorpo transparente cristal sextavado, com 
imarca e procedência impressas no corpo 
Ido material. Tampa com furo de segurança 
respiro ante asfixiante, haste para fixação 

15 lem bolso. Deverá apresentar traço fBIC CX 300 R$ 32,64 R$ 9.792,00 
juniforme sem falhas, não podendo ainda 
ipossuir folga que permita retração da 
jponta da caneta durante a escrita. A tinta 
ida caneta não poderá apresentar 

iressecamento pelo período fixado no prazo 
ide validade. Acondicionada em caixa com 
50 unidades. 

Caneta esferográfica com carga removível 
Ina cor vermelha. Escrita média (1,0mm), 

O ponta de latão ou metal, esfera de 
tungstênio, corpo transparente cristal 
|sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material. Tampa 

com furo de segurança respiro ante 
16 asfixiante, haste para fixação em bolso, BIC CX 100 fas 32,64 R$ 3.264,00 

Deverá apresentar traço uniforme sem 
falhas, não podendo ainda possuir folga 
que permita retração da ponta da caneta 
durante a escrita. A tinta da caneta não 
poderá apresentar ressecamento pelo 
período fixado no prazo de validade. 
[condicionada em caixa com 50 unidades. 

Caneta hidrográfica lavável. Estojo com 12 
icores (amarelo, azul claro, azul escuro, 
cinza, laranja, roxo, salmão, verde claro, 
erde escuro, vermelho, marrom e preto). 

[Pincéis confeccionados em polipropileno 
icom tampa antiasfixiante. e tinta à base 

17 id'água atóxica e lavável. Produto deverá  |BIC fEST 1000 |R$ 32,64 IR$ 32.640,00 

Iser acondicionado em embalagem 
lapropriada fornecida pelo fabricante 
icontendo 05 estojos. Dimensões mínimas 
ido item: 125 mm de comprimento e 10 mm 
Ide diâmetro no mínimo; ponta de poliéster 
com 2,0 mm. 
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20 Cartolina laminada 48x66 Gramatura 180 
cores diversas VMP FOLHAS 1000 R$1,95 R$` 1.950,00 

21 
Cartolina branca.Gramatura mínima 150 ""' "~ 

Dimensões 50 VMP g/m2. nominais mínimas: x 
66 cm. Pacote com 100 folhas. 

CX 100 R$ 40,09 R$t4.. .0 ,AB -~ 

22 Clips n.º 2/0 galvanizado.Embalagem com 
100 und / 500 g. TRIS CX 1000 R$ 3,17 R$ 3.170,00 

23 Clips n.º 4/0 galvanizado.Embaiagem com 
100 und / 500 g. TRIS CX 1000 R$ 4,31 R$ 4.310,00 

25 

Cola colorida atóxica lavável. Produto deve 
apresentar bico aplicador. Composição em 
resina de PVA e conservante tipo 
benzoatiazol. Deverá conter selo do 
Inmetro na embalagem. Ideal para 
colagens, relevos coloridos, pintura e 
decorações em geral. Cada conjunto 
deverá conter uma unidade com 23 gramas 
de cada cor: amarelo, azul, branco, preto, 
verde e vermelho. 

TRIS CX 3.000 R$ 9,63 R$ 28.890,00 

26 

Cola liquida branca para uso escolar 90g. 
O produto deverá ter bico ergonômico 
contra entupimento / vazamento e 
apresentar fórmula à base d'água e PVA. 
Apresentará selo do Inmetro impresso na 
embalagem do produto. Cola papel, couro, 
tecido; sendo 100% lavável mesmo depois 
de seca. Deverá ser acondicionada em 
frasco plástico contendo 90g do produto e 
validade mínima de um ano a partir da 
data de entrega. 

TRIS UND 4.000 R$ 2,73 R$ 10.920,00 

28 

Corretivo líquido à base de água em 
formato de caneta.Utilizado para correção 
de qualquer tipo de escrita; secagem 
ultrarrápida; ponta metálica; composição: 
metilciclohexano, dioxido de titãnio e 
polímero acrílico; embalagem contendo no 
mínimo 08 ml de solução não inflamável e 
atóxica. 

IRIS UND 400 R$ 5,73 R$ 2.292,00 

29 

Etiqueta adesiva permanente .Pacote com 
25 folhas na cor branca contendo 20 
adesivos permanentes retangulares com 
dimensões mínimas de 25,4 x 101,5 mm 
cada, totalizando 500 (quinhentas) 
etiquetas por pacote. 

CELUCATE PCT 100 R$ 33,78 R$ 3.378,00 

30 
Envelope de papelaria medindo 200 x 280 
mm. Confeccionado em papel kraft com 
aba e gramatura mínima de 80g/m2. 

CELUCATE UND 2.000 R$ 0,42 R$ 840,00 

31 
Envelope de papelaria medindo 240 x 340 
mm. Confeccionado em papel kraft com 
aba e gramatura mínima de 80g/m2. 

CELUCATE UND 4000 R$ 0,56 R$ 2.240,00 

32 

Fita adesiva durex colorida. Dimensões 
mínimas: 12 mm x 33 m. Distribuir o total 
solicitado igualmente nas seguintes cores: 
amarelo, azul, verde e vermelho. 

EUROCEL ROLOS 
DE CADA 800 R$ 3,61 R$ 2.888,00 

34 

Fita adesiva transparente 
autocolante.Dimensões mínimas: 45 mm x 
45 m. Composição: filme de polipropileno 
com adesivo à base de resina e borracha; 
acondicionada em tubetes de papelão. 

EUROCEL ROLOS 2.000 R$ 4,22 R$ 8.440,00 

35 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
amarelo.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

36 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul 
claro.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

a 
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i 
artolina laminada 48x66 Gramatura 180 ] 

20 orou divorias p lrocHas 1000 |R$ 1,95 1.950,00 a) 

ICartolina branca.Gramatura mínima 150 E 
21 Ig/m?. Dimensões nominais mínimas: 50 x [VMP CX 100 IR$ 40,09 R$ 14,.009,00-     

66 cm. Pacote com 100 folhas. 
  

b2 Clips n.º 2/0 galvanizado.Embalagem com 
100 und / 500 g. 

»3 Clips n.º 4/0 galvanizado.Embalagem com 
100 und / 500 g. 

Cola colorida atóxica lavável. Produto deve 
apresentar bico aplicador. Composição em 
resina de PVA e conservante tipo 

benzoatiazol. Deverá conter selo do 
Inmetro na embalagem. Ideal para 
colagens, relevos coloridos, pintura e TRIS [CX 9.000 |R$ 9,63 R$ 28.890,00 
decorações em geral. Cada conjunto 
deverá conter uma unidade com 23 gramas 
de cada cor: amarelo, azul, branco, preto, 
erde e vermelho. 

Cola líquida branca para uso escolar 90g. 
O produto deverá ter bico ergonômico 
contra entupimento / vazamento e 

€ apresentar fórmula à base d'água e PVA, 
iApresentará selo do Inmetro impresso na 

26 embalagem do produto. Cola papel, couro, [TRIS UND 4.000 |R$ 2,73 R$ 10.920,00 
tecido; sendo 100% lavável mesmo depois 

de seca. Deverá ser acondicionada em 
frasco plástico contendo 90g do produto e 
validade mínima de um ano a partir da 
Idata de entrega. 

Corretivo líquido à base de água em 
formato de caneta.Utilizado para correção 
Ide qualquer tipo de escrita; secagem 
jultrarrápida; ponta metálica; composição: 

28 imetilciclohexano, dióxido de titânio e TRIS junD [400 R$ 5,73 R$ 2.292,00 

polímero acrílico; embalagem contendo no 
imínimo 08 ml de solução não inflamável e 
jatóxica. 

Etiqueta adesiva permanente.Pacote com 
25 folhas na cor branca contendo 20 
ladesivos permanentes retangulares com 

a dimensões mínimas de 25,4 x 101,5 mm CELUCATE PCT pu [Rs 33,78 R$-3,578,00 
cada, totalizando 500 (quinhentas) 

etiquetas por pacote. 

TRIS CX 1000 |R$3,17 R$ 3.170,00 
  

ÍTRIS CX 1000 |R$4,31 IR$ 4.310,00 
  

25 

  

  

  

  

Envelope de papelaria medindo 200 x 280 
30 imm. Confeccionado em papel kraft com CELUCATE ND 2.000 |R$ 0,42 R$ 840,00 

o jaba e gramatura mínima de 80g/m?. 
  

Envelope de papelaria medindo 240 x 340 | 
31 imm. Confeccionado em papel kraft com CELUCATE ND 

laba e gramatura mínima de 80g/m?. 
4000 |R$ 0,56 R$ 2.240,00 

  

Fita adesiva durex colorida.Dimensões 
imínimas: 12 mm x 33 m. Distribuir o total EUROCEL OLOS 
solicitado igualmente nas seguintes cores: E CADA 
jamarelo, azul, verde e vermelho. 

132 1800 R$ 3,61 R$ 2.888,00 

  

Fita adesiva transparente 
lautocolante.Dimensões mínimas: 45 mm x 

34 45 m. Composição: filme de polipropileno [EUROCEL ROLOS [2.000 |R$ 4,22 R$ 8.440,00 
com adesivo à base de resina e borracha; 
jacondicionada em tubetes de papelão. 

  

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
lamarelo.Dimensões mínimas de 400 mm de 

  

té argura x 500 de comprimento x 2mm de [BEL FOLHAS [3.000 |R$ 2,00 R$ 6.000,00 

espessura. 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul 

36 claro.Dimensões mínimas de 400 mm de BEL FoLHAS [3.000 IR$ 2,00 r$ 6.000,00 

largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura.                   
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Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul 
escuro.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 7 

38 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
bege.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

39 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
branca.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

40 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
laranja.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL
FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

41 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
lilás.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 $ 6.000,00 

42 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
marrom.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

43 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
preta.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

44 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
rosa.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 

_ 

R$ 6.000,00 

45 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde 
bandeira.Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

IBEL 

_ 

FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

46 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde 
musgo. Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

47 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
vermelha. Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

IBEL FOLHAS 3.000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

48 
Folha de E.V.A. estampada Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

IBEL FOLHAS 1000 R$ 4,85 R$ 4.850,00 

49 

Folha de E.V.A. com glitter na cor dourado 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

50 

Folha de E.V.A. com glitter na cor verde 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

51 

Folha de E.V.A. com glitter na cor 
vermelho Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

52 

Folha de E.V.A. com glitter na cor azul 
Folha de E.V.A. com glitter na cor azul 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

53 

Folha de E.V.A. com glitter na cor prata 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

IBEL FOLHAS 700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

54 Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 
50cm x 20mm ISORECORT FOLHAS 500 R$ 5,23 R$ 2.615,00 

a 
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37 lescuro.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor L 
bege.Dimensões mínimas de 400 mm de 

38 argura x 500 de comprimento x 2mm de IBEL lroLHas 13.000 |R$ 2,00 R$ 6.000,00 

espessura. 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
branca.Dimensões mínimas de 400 mm de 
argura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
aranja.Dimensões mínimas de 400 mm de 
argura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
lilás.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
imarrom.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

Pad) Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
43 preta. Dimensões mínimas de 400 mm de 

largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
rosa.Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde 
bandeira.Dimensões mínimas de 400 mm 
kie largura x 500 de comprimento x 2mm IBEL FOLHAS |3.000 |R$ 2,00 R$ 6.000,00 

de espessura. 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul 

BEL FOLHAS /3.000 |R$ 2,00 1R$16.000,00 9) 

    

  

  

39 IBEL presas [3.000 |R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

HO IBEL FOLHAS 13.000 |R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

41 IBEL JFOLHAS 4|3.000 |R$ 2,00 IR$ 6.000,00 

  

H2 IBEL [OS [3.000 2,00 R$ 6.000,00 

  

IBEL |FOLHAS |3.000 |R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

Ha IBEL FOLHAS 43.000 |R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

Hs 

  

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde ls 
musgo. Dimensões mínimas de 400 mm de 

46 largura x 500 de comprimento x 2mm de IBEL FOLHAS 43.000 2,00 R$ 6.000,00 

espessura. 
  

Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
vermelha. Dimensões mínimas de 400 mm 
Ide largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

47 IBEL FOLHAS 13.000 |R$ 2,00 R$ 6.000,00 

  

Folha de E.V.A. estampada Dimensões 
MB imínimas de 400 mm de largura x 500 de [IBEL FOLHAS [1000 |R$4,85 R$ 4.850,00 

icomprimento x 2mm de espessura. 

  

Folha de E.V.A. com glitter na cor dourado 

Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de IBEL FOLHAS 1700 
espessura. 

49 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

  

Folha de E.V.A. com glitter na cor verde 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 

50 Le 500 de comprimento x 2mm de IBEL FOLHAS [700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

spessura. 
  

Folha de E.V.A. com glitter na cor 
ivermelho Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

Folha de E.V.A. com glitter na cor azul 
Folha de E.V.A. com glitter na cor azul 

52  |Dimensões mínimas de 400 mm de largura peer froLHAS [700 [r$ 4,85 R$ 3.395,00 
ix 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 
Folha de E.V.A. com glitter na cor prata 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura 

53 x 500 de comprimento x 2mm de IBEL FOLHAS 1700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

espessura. 

Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X ISORECORT FOLHAS 1500 R$ 5,23 IR$ 2.615,00 

50cm x 20mm 

51 BRL JFOLHAS [700 R$ 4,85 R$ 3.395,00 

  

  

  

54                   
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55 Folha(placa)de isopor dimensões 100cm X 
50cm x 20mm ISORECORT FOLHAS 500 R$ 7,80 R$ 3.9Ó0~00 ~^ 

56 Folha(placa)de isopor dimensões100cm X 
50cm x 20mm ISORECORT FOLHAS 500 R$ 7,80 R$ 3..00,00 

i 

57 

Giz de cera.Embalagem deverá conter doze 
cores em formato cilíndrico com 
comprimento igual ou superior a doze 
centímetros. O produto deverá ser macio e 
apresentar alto poder de cobertura, 
superficie lisa, uniforme e isenta de 
deformações, além de selo do Inmetro e 
certificação EN/71. Composição: ceras 
minerais, pigmentos homogêneos e 
atóxicos. 

TRIS CX 2000 R$5,35 R$10.700,00 

' 

58 

Grampeador de mesa grande 23/8-13 
grampeia ate 100 folhas. espaço de 70 mm 
para as folhas, grampos do tipo: 1/4, 3/8, 
1/2 (polegadas) 23/8, 23/10, 23/13, 9/14 
(mm), dimensoes: 28,7 x 7,6 x 18,5cm 

TRIS UND 50 R$ 80,00 R$ 4.000,00 

59 

Grampeador para 25 folhas.O produto 
deverá apresentar as seguintes 
características: apoio emborrachado, corpo 
em aço escovado, depósito com face de 
segurança, botão de acionamento do trilho 
e funções prender / grampear. Dimensões 
mínimas (C x L x A): 18 x4 x 6,5 cm. 
Utiliza grampos 26/6, 23/6, 23/8 e 24/8. 

TRIS UND 100 R$ 24,60 R$ 2.460,00 

60 

Grampo 26/6 do tipo extra.O produto 
deverá ser fabricado com arame de aço 
galvanizado. Caixa deverá conter 5.000 
unidades. 

TRIS CX 100 R$ 6,80 R$ 680,00 

61 

Lápis de cor. O estojo deverá conter lápis 
com as seguintes pigmentações: amarelo 
canário, azul, azul cobalto, canela, carmim, 
laranja claro, marrom, rosa claro, verde 
folha, verde oliva, vermelho, prata e preto. 
Estes serão produzidos com materiais 
totalmente atóxicos, madeira reflorestada 
isenta de nós - apresentando colagem 
perfeita, resistente e rígida das metades -
em formato sextavado. O grafite deverá ser 
recoberto com tinta atóxica devendo 
possuir constituição uniforme, isento de 
impurezas, com boa pigmentação e maciez. 
O produto deverá ser certificado pelo 
Inmetro e conter selo FSC. Dimensões 
mínimas: comprimento: 175 mm, entre 
faces: 6,9 mm, diâmetro da mina: 3,3 mm. 
Composição básica: pigmentos, 
aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 
reflorestada. 

TRIS EST 4000 R$ 12,00 R$ 48.000,00 

62 

Lápis grafite preto redondoConfeccionados 
em madeira reflorestada, apresentando 
colagem perfeita das metades com rígida 
fixação do grafite de maneira a não 
permitir seu deslocamento ou quebra 
durante o apontamento, o qual deverá ser 
recoberto com tinta verniz atóxicos e não 
laváveis, a barra interna de grafite deverá 
possuir constituição uniforme e sem 
impurezas. certificado pelo Inmetro, 
contendo selo FSC; dimensões mínimas: 
comprimento: 170mm, entre faces: 6,9 a 
7,2 mm, diâmetro do grafite: 2,0mm. 
Composição básica: material cerâmico, 
grafite e madeira reflorestada; graduação 
do grafite: nº 2B. A caixa deverá conter 
144 unidades do produto. 

TRIS CX 150 R$ 36,00 R$ 5.400,00 

qq 
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Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X g 
55 50cm x 20mm isorecorr [FOLHAS [500 as 7,80 las 3.P00,0i 

[Folha(placa) de isopor dimensões100cm X 9 56 50cm x 20mm ISORECORT lroLHAs 1500 R$ 7,80 R$ 300,00 á ; 
    Giz de cera. Embalagem deverá conter doze ulfrca 

cores em formato cilíndrico com 
comprimento igual ou superior a doze 
centímetros. O produto deverá ser macio e 
lapresentar alto poder de cobertura, 
superfície lisa, uniforme e isenta de 
deformações, além de selo do Inmetro e 
certificação EN/71. Composição: ceras 
iminerais, pigmentos homogêneos e 
jatóxicos. 

  

57 TRIS CX 2000 |R$ 5,35 R$ 10.700,00 

  

Grampeador de mesa grande 23/8-13 
igrampeia ate 100 folhas. espaço de 70 mm| 

58 para as folhas, grampos do tipo: 1/4, 3/8, [TRIS JUND 50 80,00 
1/2 (polegadas) 23/8, 23/10, 23/13, 9/14 
(mm), dimensoes: 28,7 x 7,6 x 18,5ecm 

R$ 4.000,00 

  

Grampeador para 25 folhas.O produto 
ideverá apresentar as seguintes 

PN Icaracterísticas: apoio emborrachado, corpo 
lem aço escovado, depósito com face de 

[29 segurança, botão de acionamento do trilho fTRIS JUND 100 [RS 24,60 R$ 2.460,00 

le funções prender / grampear. Dimensões 
Imínimas (Cx LxA): 18x4x 6,5 cm. 
Utiliza grampos 26/6, 23/6, 23/8 e 24/8. 

Grampo 26/6 do tipo extra.O produto 
deverá ser fabricado com arame de aço 
Igalvanizado. Caixa deverá conter 5.000 IRIS (Ex +00 R$36,80 R$ 680,00 
junidades. 

Lápis de cor. O estojo deverá conter lápis 
com as seguintes pigmentações: amarelo 
canário, azul, azul cobalto, canela, carmim, 
laranja claro, marrom, rosa claro, verde 
folha, verde oliva, vermelho, prata e preto. 
Estes serão produzidos com materiais 
totalmente atóxicos, madeira reflorestada 
isenta de nós - apresentando colagem 
perfeita, resistente e rígida das metades - 
Jem formato sextavado. O grafite deverá ser 

61 E scobarto comitihtaatóxica:devendo TRIS fEsT 4000  |R$ 12,00 R$ 48.000,00 

ipossuir constituição uniforme, isento de 

impurezas, com boa pigmentação e maciez. 
IO produto deverá ser certificado pelo 
Inmetro e conter selo FSC. Dimensões 

Ss imínimas: comprimento: 175 mm, entre 
faces: 6,9 mm, diâmetro da mina: 3,3 mm. 
Composição básica: pigmentos, 
laglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 
reflorestada. 

Lápis grafite preto redondoConfeccionados 
em madeira reflorestada, apresentando 
colagem perfeita das metades com rígida 
fixação do grafite de maneira a não 

jpermitir seu deslocamento ou quebra 
durante o apontamento, o qual deverá ser 
recoberto com tinta verniz atóxicos e não 
laváveis. a barra interna de grafite deverá 

62 jpossuir constituição uniforme e sem TRIS CX 150 R$ 36,00 IR$ 5.400,00 
impurezas. certificado pelo Inmetro, 

icontendo selo FSC; dimensões mínimas: 
comprimento: 170mm, entre faces: 6,9 a 
7,2 mm, diâmetro do grafite: 2,0mm. 

Composição básica: material cerâmico, 
grafite e madeira reflorestada; graduação 
do grafite: nº 2B. A caixa deverá conter 
144 unidades do produto. 

  

60 
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63 

Marcador para quadro branco na cor azul. 
Produto descartável para uso restrito em 
quadros de laminado melamínico brilhante. , 
Composição: ponta de feltro arredondada, 
resinas termoplásticas, tinta à base de 
álcool, corantes, resinas, solventes e 
aditivos. 

TRIS UND 1000 R$ 10,38

, 

64 

Marcador para quadro branco na cor 
preta. Produto descartável para uso 
restrito em quadros de laminado 
melamímco brilhante. Composição: ponta 
de feltro arredondada, resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

TRIS UND 1000 R$ 10,38 ' $ 10.380,00 

65 

Marcador para quadro branco na cor 
vermelha. Produto descartável para uso 
restrito em quadros de laminado 
melamínico brilhante. Composição: ponta 
de feltro arredondada, resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

TRIS UND 500 R$ 10,38 R$ 5.190,00 

66 

Massa para modelar. Produto de uso 
escolar - não deve manchar as mãos, 
deverá ser atóxico e antialérgico -
disponibilizado em forma sólida e maleável. 
Estojo deverá conter doze cores do tipo 
fosca que podem ser reutilizadas (não 
endurece), totalizando 90g. 0 mesmo 
deverá estar de acordo com a norma 
ABNT/NBR 11.786 e conter selo do 
Inmetro impresso na embalagem. Validade 
mínima 06 (seis) meses. 

TRIS CX 1000 R$ 9,87 ' $ 9.870,00 

67 

Papel cartão fosco na cor amarelo. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP 

_ 

FOLHAS 1000 R$ 2,95 

_ 

R$ 2.950,00 

68 

Papel cartão fosco na cor azul claro.Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 ' $ 2.950,00 

69 

Papel cartão fosco na cor azul escuro. 
Folha simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 ' $ 2.950,00 

70 

Papel cartão fosco na cor marrom. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 R$ 2.950,00 

71 

Papel cartão fosco na cor preta. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 R$ 2.950,00 

72 

Papel cartão fosco na cor verde. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 2808/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 ' $ 2.950,00 

73 

Papel cartão fosco na cor vermelho. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,95 R$ 2.950,00 

74 

Papel colorset na cor amarela. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

75 

Papel colorset na cor azul claro. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 1508/m2 e 
480 mm x 660 mm. _ 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

76 

Papel colorset na cor azul escuro. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

~ 
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FOLHA n aos 
Marcador para quadro branco na cor azul. 
iProduto descartável para uso restrito em 2) 
Iquadros de laminado melamínico brilhante. 2 RES 

163 Composição: ponta de feltro arredondada, [TRIS ND 1000 |R$ 10,38 Hs 10.380,00 cul 
  resinas termoplásticas, tinta à base de 

álcool, corantes, resinas, solventes e 
aditivos. 

  

Marcador para quadro branco na cor 
preta. Produto descartável para uso 
restrito em quadros de laminado 

64 imelamínico brilhante. Composição: ponta [TRIS UND 1000 |R$ 10,38 R$ 10.380,00 
de feltro arredondada, resinas 
termoplásticas, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

Marcador para quadro branco na cor 
ermelha. Produto descartável para uso 

restrito em quadros de laminado | 
65 imelamínico brilhante. Composição: ponta [TRIS ND 

de feltro arredondada, resinas 

termoplásticas, tinta à base de álcool, 

corantes, resinas, solventes e aditivos. 

Massa para modelar. Produto de uso 
lescolar - não deve manchar as mãos, 

€N deverá ser atóxico e antialérgico - 
disponibilizado em forma sólida e maleável. 
Estojo deverá conter doze cores do tipo 

66 fosca que podem ser reutilizadas (não TRIS CX 1000 R$ 9,87 R$ 9.870,00 

endurece), totalizando 90g. O mesmo 
deverá estar de acordo com a norma 
ABNT/NBR 11.786 e conter selo do 
Inmetro impresso na embalagem. Validade 
imínima 06 (seis) meses. 

Papel cartão fosco na cor amarelo. Folha 
simples com gramatura e dimensões 

67 mínimas, respectivamente de 280g/m? e VMP FOLHAS [1000 |R$ 2,95 R$ 2.950,00 

480 mm x 660 mm. 

Papel cartão fosco na cor azul claro.Folha 
simples com gramatura e dimensões 

68 mínimas, respectivamente de 280g/m? e VMP FOLHAS [11000 |R$ 2,95 R$ 2.950,00 

480 mm x 660 mm. 

Papel cartão fosco na cor azul escuro. 
Folha simples com gramatura e dimensões 

69 imínimas, respectivamente de 280g/m? e MP [FOLHAS [1000  |R$ 2,95 R$ 2.950,00 

480 mm x 660 mm. 

Papel cartão fosco na cor marrom. Folha 
simples com gramatura e dimensões 

70 mínimas, respectivamente de 280g/m: é VMP FOLHAS [1000 |R$2,95 R$ 2.950,00 

ma 480 mm x 660 mm. 

apel cartão fosco na cor preta. Folha 
imples com gramatura e dimensões 

71 imínimas, respectivamente de 280g/m? e VMP [FOLHAS 1000 |R$ 2,95 R$ 2.950,00 
480 mm x 660 mm. 

Papel cartão fosco na cor verde. Folha 
simples com gramatura e dimensões 

72 mínimas, respectivamente de 280g/m? e VMP FOLHAS 11000 |R$ 2,95 R$ 2.950,00 

480 mm x 660 mm. 

Papel cartão fosco na cor vermelho. Folha 
imples com gramatura e dimensões 

73 ínimas, respectivamente de 280g/m? VMP FOLHAS [1000 rs 2,95 R$ 2.950,00 

4.80 mm x 660 mm. 

|Papel colorset na cor amarela. Folha 
simples com gramatura e dimensões 

74 mínimas de, respectivamente, 150g/m? e VMP FOLHAS [1000 |R$ 2,67 R$ 2.670,00 

1480 mm x 660 mm. 

Papel colorset na cor azul claro. Folha 
simples com gramatura e dimensões 

75 imínimas de, respectivamente, 150g/m? e VMP [FOLHAS |1000 |R$2,67 R$ 2.670,00 
480 mm x 660 mm. 

Papel colorset na cor azul escuro. Folha 

he — | ímples com gramatura o dimensões [vMP pos 1000 |R$ 2,67 IR$ 2.670,00 

  

500 R$ 10,38 R$ 5.190,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
imínimas de, respectivamente, 150g/m? e 
480 mm x 660 mm.                 
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77 

Papel colorset na cor branca. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 
mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R,$ 2.670,00 

78 

Papel colorset na cor marrom. Folha
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 

_ 

R$ 2,67 R$ 2.670,00 

79 

Papel colorset na cor preta. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 
mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,72 R$ 2.720,00 

80 

Papel colorset na cor verde. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 
mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

81 

Papel colorset na cor verde claro. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 R$ 2,67 R$ 2.670,00 

82 

Papel colorset na cor vermelha. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 
480 mm x 660 mm. 

VMP FOLHAS 1000 

_ 

R$ 2,67 R$ 2.670,00 

83 
Papel crepom na cor amarela. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$ 21,05 R$ 2.526,00 

84 
Papel crepom na cor azul escuro. Folha 
com dimensões mínimas de 48 cm x 200 
cm. Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$ 21,05 R$ 2.526,00 

85 
Papel crepom na cor branca. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$ 21,05 R$ 2.52 6,00 

86 
Papel crepom na cor laranja Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$21,05 R$2.526,00 

87 
Papel crepom na cor marrom. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$ 21,05 R$ 2.526,00 

88 
Papel crepom na cor vermelha Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$21,05 R$2.526,00 

89 
Papel crepom na cor verde. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. 
Pacote com dez folhas. 

VMP PCT 120 R$ 21,05 R$ 2.526,00 

90 
PAPEL 40K 66X96 GRAMATURA 120 NA 
COR BRANCA 

VMP UND 3000 R$ 1,69 R$ 5.070,00

91 
PAPEL GRAMATURA 180 A4 PACOTE 
COM 50 FOLHAS 

VMP PCT 250 R$ 21,05 R$ 5.262,50 

92 

Papel sulfite A4 na cor amarela. Gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 190 R$ 6,70

, 

R$ 1.273,00

93 

Papel sulfite A4 na cor azul. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+1- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. _ 

VMP RESMA 190 R$ 6,73 R$ 1.278,70 
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FOLHA nº UA 
  

Papel colorset na cor branca. Folha simples) 
com gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 VMP FOLHAS [1000 |R$ 2,67 R$ 2.670,00 ep) 

mm. — a, 

Papel colorset na cor marrom. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
imínimas de, respectivamente, 150g/m? e 
480 mm x 660 mm. 

Papel colorset na cor preta. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 
mm. 
iPapel colorset na cor verde. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas de, 

respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 
imm. 
Papel colorset na cor verde claro. Folha 
simples com gramatura e dimensões 
imínimas de, respectivamente, 150g/m? e 
480 mm x 660 mm. 

Papel colorset na cor vermelha. Folha 

ox jjiiples'com gramataraie:dimensões [VMP FOLHAS [1000  |R$ 2,67 IR$ 2.670,00 
imínimas de, respectivamente, 150g/m? e 
480 mm x 660 mm. 

77 

        

78 VMP FOLHAS [1000 |R$ 2,67 |R$ 2.670,00 

  

79 VMP FOLHAS [1000 |R$2,72 R$ 2.720,00 

  

80 VMP FOLHAS [1000 Ei 2,67 R$ 2.670,00 

  

81 VMP FOLHAS [1000 las 2,67 R$ 2.670,00 

  

  

  

ms [Papel crepom na cor amarela. Folha com 
83 dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. VMP PCT 120 R$ 21,05 IR$ 2.526,00 

Pacote com dez folhas. 

Papel crepom na cor azul escuro. Folha 
84 com dimensões mínimas de 48 cm x 200 [VMP PCT 120 Ins 21,05 R$ 2.526,00 

cm. Pacote com dez folhas. 
  

Papel crepom na cor branca. Folha com 
85 dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. IVMP PCT 120 IR$ 21,05 R$ 2.526,00 

Pacote com dez folhas. 

Papel crepom na cor laranja Folha com 
86 dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. IVMP PCT 120 |R$ 21,05 R$ 2.526,00 

Pacote com dez folhas. 

Papel crepom na cor marrom. Folha com 
87 dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. VMP PCT 120 [R$ 21,05 R$ 2.526,00 

[Pacote com dez folhas. 
Papel crepom na cor vermelha Folha com 

88 dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. VMP PCT 120 R$ 21,05 R$ 2.526,00 
Pacote com dez folhas. 

Papel crepom na cor verde. Folha com 
89 dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. VMP PCT 120 IR$ 21,05 R$ 2.526,00 

Pacote com dez folhas. 

90 PAPEL 40K 66X96 GRAMATURA 120 NA 
COR BRANCA 

lo PAPEL GRAMATURA 180 A4 PACOTE 
[COM 50 FOLHAS 

[Papel sulfite A4 na cor amarela. Gramatura 
le dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade mínimal 
Ide 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 

conforme norma tappi; pH alcalino; corte 

pa rotativo; embalagem com 100 folhas MP RESMA 1190 R$ 6,70 R$ 1.273,00 

irevestida em boop; produto com 

certificação ambiental FSC; com selo e 

código de licença impressos na 

embalagem. 

Papel sulfite A4 na cor azul. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 

75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade mínimal 
ide 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 

conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
3 rotativo; embalagem com 100 folhas VMP RESMA 1190 [R$ 6.73 R$ 1.278,70 

revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 

código de licença impressos na 
embalagem. 

  

  

  

  

  

VMP UND 3000 |R$ 1,69 R$ 5.070,00 
  

VMP fpCcT 250 R$ 21,05 R$ 5.262,50 
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94

Papel sulfite A4 na cor branca. Gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+1- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
xotativo; embalagem com 500 folhas 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 2500 R$ 27,20 

FOLHA 

R$ 8.000,00 

95 
Papel sulfite oficio 2 75g, gramatura: 
75g/m2, formato: oficio 2 (2106 x 330 mm) 
, folhas/resma: 500 

VMP RESMA 250 R$ 30,20 R$ 7.550,00 

96 

Papel sulfite A3 na cor branca. Gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 297X420MM. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+1- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 500 folhas 
revestida em boop. 

VMP PCT 20 R$ 57,87 R$ 1.157,40 

97 

Papel sulfite A4 na cor rosa. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 190 R$ 6,33 R$ 1.202,70 

98 
Papel madeira 110 grams/m medindo 
66x96cm na cor parda pacote com 100 
folhas 

VMP PCT 25 R$ 190,23 R$ 4.755,75 

99 

Papel sulfite A4 na cor verde. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+1- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem. 

VMP RESMA 200 R$ 6,69 R$ 1.338,00 

100 Papel com pauta resma com 400 folhas VMP RESMA 50 R$ 57,87 R$ 2.893,50 

101 Papel celofone. para trabalhos escolares e 
artesanais cores diversas 66x96cm VMP FOLHAS 1000 R$ 2,48 R$ 2.480,00 

102 Papel Seda. 40x60 Cores Diversas VMP FOLHAS 1000 R$ 0,61 R$ 610,00 

103 Papel laminado 48x66cm VMP FOLHAS 1500 R$ 1,97 R$ 2.955,00 

104 

Pasta classificadora suspensa 
Confeccionada em polipropileno 
transparente com grampo plástico, 
medindo, no mínimo, 335 mm x 226 mm x 
10 mm. 

VMP UND 2500 R$ 4,51 R$ 11.275,00 

105 

Pasta lombada larga modelo A-Z. O 
produto deverá apresentar visor, forração 
interna e externa em PVC, ferragem de 
alta pressão, lombo medindo no mínimo 70 
mm, além de rados e olhais niquelados. 

VMP UND 300 R$ 16,72 R$ 5.016,00 

106 

Pasta transparente formato oficio. O 
produto deverá ser confeccionado em 
polipropileno corrugado na cor azul e 
apresentar fechamento com elástico e 
tratamento antiumidade. Dimensões 
mínimas: 315 x 226 x 55 mm. 

VMP UND 1000 R$ 5,88 R$ 5.880,00 

107 

Perfurador para papeis. O produto deverá 
ser confeccionado em estrutura metálica e 
apresentar depósito. Preparado para 
perfurar até vinte folhas, com dois furos de 
diâmetro igual a 5 mm. 

TRIS UND 50 R$ 45,23 R$ 2.26 1,50 

108 Pincel atomico. Ponta porosa permanente 
caixa com 12 unidades na cor azul 

ACRILEX CX 50 R$ 69,90 R$ 3.495,00 

~yG 

~. 
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Papel sulfite A4 na cor branca. Gramatura FOLHA 1 —] 
le dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade mínimal 
de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 7) 

conforme norma tappi; pH alcalino; corte o É 
rotativo; embalagem com 500 folhas VMP RESMA [2500 |R$ 27,20 R$ 48-690700 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 

embalagem. 

Papel sulfite oficio 2 759, gramatura: 
95 75g/m2, formato: oficio 2 (2106 x 330 mm) [VMP RESMA 1250 ps 30,20 R$ 7.550,00 

folhas/resma: 500 

Papel sulfite A3 na cor branca. Gramatura 
le dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m? e 297X420MM, Opacidade mínima 

[96 de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) VMP PCT 20 R$ 57,87 R$ 1.157,40 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 500 folhas 
revestida em boop. 

Papel sulfite A4 na cor rosa. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 
75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade mínima! 
de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 

conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
OS |7 rotativo; embalagem com 100 folhas VMP JRESMA 1190 R$ 6,33 R$ 1.202,70 

revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 
código de licença impressos na 

embalagem. 

Papel madeira 110 grams/m medindo 
98 66x96cm na cor parda pacote com 100 IVMP PCT 25 |R$ 190,23 R$ 4.755,75 

folhas 

Papel sulfite A4 na cor verde. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 

75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade mínima 
de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte 

él rotativo; embalagem com 100 folhas VMP RESMA 200 R$ 6,69 R$ 1.338,00 
revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e 

código de licença impressos na 

  

  94     Pubfcs 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

embalagem. 

100 Papel com pauta resma com 400 folhas IVMP JRESMA 150 R$ 57,87 R$ 2.893,50 

Papel celofone. para trabalhos escolares e 
101 artesanais cores diversas 66x96cm VMP FOLHAS 1/1000 2,48 R$ 2.480,00 

102 Papel Seda. 40x60 Cores Diversas VMP FOLHAS [1000 |R$ 0,61 610,00 

sos |L03 Papel laminado 48x66cm VMP FOLHAS [1500 |R$ 1,97 Ir$ 2.955,00 

Pasta classificadora suspensa 
Confeccionada em polipropileno bi 

104 transparente com grampo plástico, VMP ND 2500 |R$4,51 R$ 11.275,00 
jmedindo, no mínimo, 335 mm x 226 mm x 
10 mm. 
  

Pasta lombada larga modelo A-Z. O 
iproduto deverá apresentar visor, forração 

105 interna e externa em PVC, ferragem de IVMP JUND 1300 R$ 16,72 R$ 5.016,00 
jalta pressão, lombo medindo no mínimo 70 
imm, além de rados e olhais niquelados. 

Pasta transparente formato ofício. O 
produto deverá ser confeccionado em 
polipropileno corrugado na cor azul e 

free apresentar fechamento com elástico e téiiand UND 000! [R$,5,88 R$/5.880,00 
tratamento antiumidade. Dimensões 
imínimas: 315 x 226 x 55 mm. 

Perfurador para papeis. O produto deverá 
er confeccionado em estrutura metálica e 

107 presentar depósito. Preparado para TRIS UND 50 R$ 45,23 R$ 2.261,50 
perfurar até vinte folhas, com dois furos de 
diâmetro igual a 5 mm. 

Pincel atomico. Ponta porosa permanente 
108  laixa com 12 unidades na cor azul ACRILEX [Cx Bu ps 69,90 R$ 3.495,00 
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109 Pincel atomico. Ponta porosa permanente 
caixa com 12 unidades na cor preta 

ACRILEX
CX 50 R$ 69,90 R$ 3A95,i b  '' 

110 Pincel atomico. Ponta porosa permanente 
caixa com 12 unidades na cor vermelha 

ACRILEX CX 50 R$ 
69,90 R$ 3.495,00 

111 
Pincel chato longo número 12. 0 produto 
deverá ser confeccionado com cerdas 
brancas e cabo de madeira. 

ACRILEX UND 1000 R$ 6,33 R$ 6.330,00 

112 Reabastecedor para pincel atomico 
permanente azul caixa com 12 unidades 

BRW CX 30 R$ 71,57 R$ 2.147,10

113 Reabastecedor para pincel atomico 
permanente preto caixa com 12 unidades 

BRW CX 30 R$ 71,57 R$ 2.147,10

114 Reabastecedor para pincel atomico 
permanente azul caixa com 12 unidades 

BRW CX 30 R$ 71,57 R$ 2.147,10

115 Reabastecedor de pincel para quadro 
branco 500m1 na cor azul 

BRW UND 50 R$ 97,57 R$ 4.878,50

116
Reabastecedor de pincel para quadro 
branco 500m1 na cor preto BRW UND 50 R$ 97,90 R$ 4.895,00 

117 Reabastecedor de pincel para quadrobranco 500m1 na cor vermelha BRW UND 50 R$ 97,90 R$ 4.895,00 

118 

Refil de cola quente grosso em bastão. 
Produto atóxico confeccionado em adesivo 
termoplástico à base de resinas 
transparente, ceras e polímeros. 
Dimensões mínimas de 11,5 mm x 300 mm. 
Embalagem contendo 1 kg do produto. 

GRAMP LINE PCT 50 R$ 95,57 R$ 4.778,50 

119 

Régua transparente de uso escolar. O 
produto deverá conter escala milimétrica 
impressa em seu corpo, ser confeccionado 
em poliestireno e respeitar as dimensões 
mínimas de 306 mm de comprimento x 03 
mm de espessura x 34 mm de largura. 

TRIS UND 5000 R$ 3,58 R$ 17.900,00 

120 

TNT na cor amarela. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 152,57 R$ 1.525,70

121 

TNT na cor azul claro. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 152,57 R$ 1.525,70

122 

TNT na cor azul escuro. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagemplástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

123

TNT na cor branca. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica com 
uma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00

124

TNT na cor laranja. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica com 
uma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA F$ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00

125 

TNT na cor marrom. 0 produto deverá 
estar acondicionado em embalagem
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

126

TNT na cor rosa. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica com 
uma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00 

127 

TNT na cor verde bandeira. O produto 
deverá estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ 1.509,00

(COO
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Pincel atomico. Ponta porosa permanente EA vd ] ( XX DO 
109 caixa com 12 unidades na cor preta ACRILEX EX 50 R$ 69,90 RS 3.4 95,0b 
  

110 (Pincel atomico. Ponta porosa permanente 

(caixa com 12 unidades na cor vermelha  [ACRILEX [Cx [50 IR$ 69,90 R$ 3.495,00 14 
    Pincel chato longo número 12. O produto 
111 deverá ser confeccionado com cerdas ACRILEX UND 1000 |R$ 6,33 R$ 6.330,00 

brancas e cabo de madeira. 

  

  

112 Reabastecedor para pincel atomico 
ipermanente azul caixa com 12 unidades RM Es RO 854157 R$ 2.147,10 
  

113 jReabastecedor para pincel atomico BRW cx 
ipermanente preto caixa com 12 unidades po R$ 71,57 R$ 2.147,10 
  

jReabastecedor para pincel atomico 

  

  

  

Es ipermanente azul caixa com 12 unidades BRW [CX 30 R$ 71,57 R$ 2.147,10 

iReabastecedor de pincel para quadro 

15  Ipranco 500ml na cor azul BRW JUND 50 IR$ 97,57 IR$ 4.878,50 

Reabastecedor de pincel para quadro 

116 — lpranco 500ml na cor preto BRW [OND po JR$ 97,90 IR$ 4.895,00 

117 Reabastecedor de pincel para quadro BRW kiND 50 [R$ 97,90 R$ 4.895,00 

branco 500ml na cor vermelha 
  

) Refil de cola quente grosso em bastão. 
Produto atóxico confeccionado em adesivo 

jjg  |jórmoplástico à base de resinas GRAMP LINE [PCT 50 IR$ 95,57 IR$ 4.778,50 
transparente, ceras e polímeros. 
Dimensões mínimas de 11,5 mm x 300 mm. 
Embalagem contendo 1 kg do produto. 

Régua transparente de uso escolar. O 
produto deverá conter escala milimétrica 
impressa em seu corpo, ser confeccionado 

119 fem poliestireno e respeitar as dimensões [TRIS UND 5000  |R$ 3,58 17.900,00 
mínimas de 306 mm de comprimento x 03 
imm de espessura x 34 mm de largura. 

  

  

[TNT na cor amarela. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 

ou plástica com uma unidade. Dimensões SANTA FÉ jROLOS |10 R$ 152,57 R$ 1.525,70 
imínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 
  

TNT na cor azul claro. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 

plástica com uma unidade. Dimensões 
imínimas do tecido: 1,40 mx 50 m. 

121 SANTA FÉ frOLOS 10 R$ 152,57 R$ 1.525,70 

  

TNT na cor azul escuro. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem ANTA FÉ 

Po Ya plástica com uma unidade. Dimensões 6 ndo ROLOS EO 
imínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

R$ 150,90 R$ 1.509,00 

  

TNT na cor branca. O produto deverá estar 
lacondicionado em embalagem plástica com 

123 ma unidade. Dimensões mínimas do SANTA FÉ ROLOS 110 R$ 150,90  |R$ 1.509,00 

tecido: 1,40 m x 50 m. 
  

[TNT na cor laranja. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica com 

124 ins únidado. Dimensões miiimas do SANTA FÉ ROLOS 10 IR$ 150,90 [R$ 1.509,00 

tecido: 1,40 m x 50 m. 
  

TNT na cor marrom. O produto deverá 
lestar acondicionado em embalagem 

125 [plástica com uma unidade. Dimensões SANTA FÉ ROLOS [10 JR$ 150,90 R$ 1.509,00 

imínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 
  

TNT na cor rosa. O produto deverá estar 

126 [acondicionado em embalagem plástica comia ya pé troLos fo [R$ 150,90  |R$ 1.509,00 
juma unidade. Dimensões mínimas do 
tecido: 1,40 m x 50 m. 
  

[TNT na cor verde bandeira. O produto 
Ideverá estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 mx 50 m. 

127 SANTA FÉ ROLOS 110 R$ 150,90 IR$ 1.509,00                   
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TNT na cor vermelha. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m.

SANTA FÉ ROLOS 10 R$ 150,90 R$ .509,00 , 

129 Tesoura escolar de bolso 4" (10 cm). Cabo 
anatomico; ponta redonda; TRIS UND 5000 `R$ 6,72 R$ 33.600 00

130 
Tesoura multiuso tamanho 8 ½" (21 cm). 
Lâmina confeccionada em aço inoxidável e 
pegador em material plástico. 

TRIS UND 250 R$ 22,53 R$ 5.632,50 

131 

Tinta têmpera guache de uso escolar O 
produto deverá ser atóxico e estar 
acondicionado em caixas com 6 unidades 
Composição: pigmentos atóxicos, água 
espessante, carga inerte e conservante 
benzotiazol. Validade mínima de seis meses 
e selo do Inmetro impressos na 
embalagem. 

TRIS CX 1500 R$ 7,52 R$ 11.280,00 

132 
Tinta para carimbo. O produto deverá ser à 
base d'água e apresentar pigmentação 
preta. Embalagem com 42 ml. 

TRIS UND 50 R$ 11,82 R$ 591,00 

VALOR TOTAL R$ 07 1.600,25 

I I 1 1 1 I 

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem 
prejuízo das quantidades registradas nesta Ata. 
Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 
I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às 
necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos 
participantes desta Ata; 
II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 
III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compras/Secretarias 
Municipais. 
IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem 
prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente 
ata; 
DA CONTRATAÇÃO 
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão ELETRÔNICO a2 004/2022 - SRP, o 
MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada 
Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade 
de todas as Secretarias participantes. 
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, 
podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições. 
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração 
Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato. 
DO PAGAMENTO A CONTRATADA 
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor 
registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento 
definitivo. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário, mediante apresentação do documento 
fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes. 
DAS ALTERAÇÕES DA ATA 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 
8.666/93, nos seguintes casos: 
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS 
PATOS/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados. 
Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA deverá: 
I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 
II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; 
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TNT na cor vermelha. O produto deverá 
estar acondicionado em embalagem 

128 plástica com uma unidade. Dimensões SANTA FÉ ROLOS HO [R$150,90 
imínimas do tecido: 1,40 mx 50 m. 
  

Tesoura escolar de bolso 4” (10 cm). Cabo 
anatômico; ponta redonda; TRIS JUND 5000 R$ 6,72 IR$ 33.600,00 129 

  

[Tesoura multiuso tamanho 8 %" (21 cm). 
130 Lâmina confeccionada em aço inoxidável e [TRIS JUND 250 R$ 22,53 R$ 5.632,50 

ipegador em material plástico. 
  

Tinta têmpera guache de uso escolar O 
produto deverá ser atóxico e estar 
acondicionado em caixas com 6 unidades 
Composição: pigmentos atóxicos, água 

pet lespessante, carga inerte e conservante [TRIS Es 1500 |R$ 7,52 R$ 11.280,00 
benzotiazol. Validade mínima de seis meses) 
le selo do Inmetro impressos na 
embalagem. 

Tinta para carimbo. O produto deverá ser à 
132 base d'água e apresentar pigmentação TRIS UND 50 $ 11,82 R$ 591,00 

preta. Embalagem com 42 ml. 

                
[VALOR TOTAL 4 871.600,25 

        I [ II I | | 

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem 
prejuízo das quantidades registradas nesta Ata. 

Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 

I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às 

necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos 

participantes desta Ata; 
IH. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 
II. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compras/Secretarias 

Municipais. 

IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem 

prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente 

ata; 

DA CONTRATAÇÃO 
CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão ELETRÔNICO nº 004/2022 - SRP, o 

MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada 

Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade 

de todas as Secretarias participantes. 

CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, 

podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 

igualdade de condições. 
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração 
Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato. 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA 
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor 

registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento 

definitivo. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário, mediante apresentação do documento 

fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes. 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 

8.666/93, nos seguintes casos: 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS 

PATOS/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA deverá: 
I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; 

  

Www.famem.org.br 105/12 

    

         



DIÁRIO OFICIAL M oos MUNICIpios 
DO E' TADv DD MAR4NW.» 

SãO LUIS, QUINTA *23 DE JUNHO DE 2022 * ANO XVI * N2 2880 
ISSN 2763-860X 

~ 

~ 

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que gi seus preços 
registrados, visando igual oportunidade de negociação; 
Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, ediante oóinu 
comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá: 
I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas Aesta Ata e no Edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento doo nìáteriaìs;' ' ;,,,~, 
III. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores visand • ' : .. ' ' e • • . • e • e 
negociação; 
Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da 
legislação vigente. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando: 
I. Houver interesse público, devidamente fundamentado; 
II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO; 
IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 
V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado; 
VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das 
exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata; 
Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita. 
DAS PENALIDADES 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido 
processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
I - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA por prazo de até 5 (cinco) anos; 
II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
III - Advertência. 
IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua substituição, e por 
ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 
V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 
contratado, recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial. 
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da 
aplicação de multas: 
I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO; 
II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos 
casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 
III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos 
municipais; 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas 
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a 
multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato. 
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, 
unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula 
Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE 
e/ou CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO; 
Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o 
pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção; 
Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor 
dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 
proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação 
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras 
penalidades anteriormente descritas. 
Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido 
processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que 
dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, 
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, 
cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 -
SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal. 
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registrados, visando igual oportunidade de negociação; 2» 

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, edianterosinunicd a 
comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá: t 

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do 

PREGÃO ELETRÔNICO, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; ; 

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento od materiais; orica 

HI. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores visando 

negociação; 

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da 

legislação vigente. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando: 
I. Houver interesse público, devidamente fundamentado; 
II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO; 

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 
V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado; 

VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das 
exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata; 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita. 

DAS PENALIDADES 

(3 cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido 
processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA por prazo de até 5 (cinco) anos; 

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

III - Advertência. 
IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua substituição, e por 

ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 
contratado, recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial. 

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da 
aplicação de multas: 
I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO; 
II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos 

casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 

III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos 

municipais; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas 

ms justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a 

multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato. 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, 

unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula 

Décima Quinta, em seus incisos I, Il e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE 
e/ou CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO; 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o 
pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção; 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor 
dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 

proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação 

com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos aa MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras 

penalidades anteriormente descritas. 

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido 
processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que 

dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, 
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, 

cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 - 
SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal. 

II. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que Ls Seus preços 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 
presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de SÃO JOÃO DOS 
quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por ma 
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e form 
São João dos Patos - MA, 22 de junho de 2022. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
MARIANNA LYRA DA ROCHA SANTOS TEIXEIRA 
Secretária Municipal de Educação 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS 
CNPJ Nº 14.660.324/0001-60 
Representante: Mayara de Sousa Lima Feitas, CPF nº 604.781.933-86, RG nº 036256072009-9 SSP/MA 
FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 

CPF: 

A o gerenciame te 
FOLHA n,: V 

ATOS/MA, para dirimir 
s privilegiado qu, seja. 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Código identificador: 0693d0f5434022e42320580d2a80b78b 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 024/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 
DATA: 10/05/2022 ABERTURA: 15:00 HORAS 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 024/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 - SRP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES 
DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 02.2903.002/2022. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 
reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, o Sr9 Marianna Lyra Da Rocha Santos Teixeira, Secretária Municipal de Educação, 
responsável pelos Registros de Preços da Secretaria Municipal de Educação, denominado: ÓRGÃO GERENCIADOR da presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022 e o Senhor: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES portadora do CPF Nº 
062.426.763-62, RG Nº 075254962021-3 SESP-MA, representante da empesa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA 
inscrita no CPNJ sob o Nº 28.829.259/0001-69, respectivamente, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em face 
das propostas vencedora apresentada no Pregão Eletrônico nº 004/2022- SRP, cuja ata e demais atos foi homologado pelas 
autoridades administrativas, RESOLVE: Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa, nas quantidades estimadas, de 
acordo com a classificação por ela alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as 
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes: 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS do item da empresa vencedora, conforme dados abaixo, 
para o futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações 
constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como da proposta 
comercial da PROMITENTE CONTRATADA. 
Dados da Empresa: Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA 

CNPJ: 28.829.259/0001-69 
Inscrição Estadual:
125430817 

Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE 
PIAUI TIMON/MA - CEP 65.630-310 

Inscrição Municipal: 

Tel./Faz: (99) 3117-8533 EMAIL: vipalimentosma@gmail.com 

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação. 
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 
I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA o gerenciamegto da 3 

presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente. FOLHA nº 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de SÃO JOÃO DOS [PATOS/MA, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado gar seja. 
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e formh. / 

São João dos Patos - MA, 22 de junho de 2022. |   

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
MARIANNA LYRA DA ROCHA SANTOS TEIXEIRA 
Secretária Municipal de Educação 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS 

CNPJ Nº 14.660.324/0001-60 
Representante: Mayara de Sousa Lima Feitas, CPF nº 604.781.933-86, RG nº 036256072009-9 SSP/MA 

FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO 
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 024/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 - SRP 

Processo Administrativo nº 02.2903.002/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM 

DATA: 10/05/2022 ABERTURA: 15:00 HORAS 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 024/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 - SRP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES 

DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 02.2903.002/2022. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, 

reuniram-se na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, o Srê Marianna Lyra Da Rocha Santos Teixeira, Secretária Municipal de Educação, 

responsável pelos Registros de Preços da Secretaria Municipal de Educação, denominado: ÓRGÃO GERENCIADOR da presente 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022 e o Senhor: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES portadora do CPF Nº 

4, 062.426.763-62, RG Nº 075254962021-3 SESP-MA, representante da empesa: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA 

inscrita no CPNJ sob o Nº 28.829.259/0001-69, respectivamente, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em face 

das propostas vencedora apresentada no Pregão Eletrônico nº 004/2022- SRP, cuja ata e demais atos foi homologado pelas 

autoridades administrativas, RESOLVE: Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa, nas quantidades estimadas, de 

acordo com a classificação por ela alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as 
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes: 

DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS do item da empresa vencedora, conforme dados abaixo, 
para o futuro e eventual fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações 

constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como da proposta 

comercial da PROMITENTE CONTRATADA. 

Dados da Empresa: Razão Social: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA 

NPJ: 28.829.259/0001-69 pnscrição Estadual: 
é (o) O D' O, Nº 683, B, O: P, U. a ESA EEE PESSOA EPA PAN seção sait 

Tel./Fax: (99) 3117-8533 EMAIL: vipalimentosmaEgmail.com 

[ 
Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 

característica de compromisso para futura contratação. 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 

I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, 
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