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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS  

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES, N° 2001 — CENTRO 

CNPJ. N° 06.116.461/0001-00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2  003/PE-019/2022-SRP. 

Por este instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS, Estado do Maranhão, 

sediada na Av. João Francisco Monteles, n° 2001, Centro, Anapurus/MA, inscrito(a) no 

CNPJ sob o n2  06.116.461/0001-00, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ORÇAMENTO, neste ato representado(a) pelo(a) Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO, 

nomeado(a) pelo Decreto n2  005/2021, de 04 de janeiro de 2021, inscrito(a) no CPF n2 

459.424.983-34, portador(a) da Carteira de Identidade n2  130189-5 SSP/MA, doravante 

denominada óRGA0 GERENCIADOR, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N2  019/2022-SRP e do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N219050851/2022, bem como, a classificação da(s) proposta(s) 

a presentada(s) e a respectiva homologação, RESOLVE REGISTRAR os pregos da empresa 

signatária , vencedora abaixo identificada, de acordo com a classificação por ela 

alcançada, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as 

constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitando-se as partes ás normas 

regidas pela Lei n2  10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 

n2 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, bem como 

às cláusulas a seguir expressas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 0 presente instrumento tem por objeto o Registro de Pregos, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, do tipo MENOR PREÇOPOR ITEM, para o FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 

LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DE ANAPURUS/MA, do edital da licitação PREGÃO ELETRÔNICO N2  

019/2022-SRP, que passa a fazer parte desta ata, juntamente com a documentação e 

proposta de pregos apresentadas pela empresa licitante classificada conforme consta 

nos autos do processo da licitação acima identificada. 

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS 
ADESÕES 

2.1. A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua publicação. 

2.2. Este instrumento não obriga o Município de ANAPURUS/MA a firmar 

contratações nos valores estimados, podendo ocorrer licitações especificas para 

aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor 

do registro a preferência da execução do objeto, em igualdade de condições. 

2.3. Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiária da ata de registro 
de pregos, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos 

fornecimentos decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações 

presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
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2.4. As adesões à ata somente poderão ser efetuadas com autorização do 

órgão gerenciador. Após a autorização, o "carona" deverá efetivar a contratação 

solicitada em até 90 (noventa) dias, observando o prazo de vigência da ata. 

2.5. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, 

a prorrogação do prazo previsto no item acima, respeitando o prazo de vigência da ata, 

quando solicitada pelo órgão não participante. 

2.6. Para fins de autorização, s6 serão aceitos pedidos de adesões às atas 

que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cinquenta por cento dos 

quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Pregos. 

2.7. Os valores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não 

poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do valor de cada item registrado na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. 0 gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de 

ANAPURUS/MA, através da Secretaria Municipal de Orçamento, no seu aspecto 

operacional, e à Assessoria Jurídica, nas questões legais. 

3.2. É facultado a Prefeita Municipal de ANAPURUS/MA, delegar poderes 

operacionais aos Secretários Municipais e/ou Chefe(s) de Setor(es) para emitir a(s) 

Ordem(ns) de Fornecimento(s). 

4. CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1. 0(s) preço(s) registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), a(s) marca(s), 

empresa(s) e representante(s) legal(is), encontram-se abaixo: 

FORNECEDOR 

• Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LIDA 

• CNPJ: 11.991.799/0001-41 

• Endereço completo: Rua Estudante Bernardo Martins, n° 31, bairro: Da Cruz, 
Chapadinha/MA. 

• CEP: 65500-000 

• Nome do representante legal: RODRIGO DE SOUSA TELES 
• CPF: 041.750.863-82 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE V. UNI V. MARCA 
DOS TOTAL 
PRODUTOS 

7 
BALDE 	DE 

180 Unidade  
42,99 7.738,20 BALDE 

PLÁSTICO DE 
100 PLASTICO 
LITROS, 
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confeccionado em 

material de alta 

resistência. 

11 

BALDE COM ALÇA 20 

LITROS. Especificação: 

em 

material 	plástico 

resistente 

com 

alça 	e 

capacidade para 20 

litros 

120 Unidade 12,19 1.534,80 LUMAR 

12 

BALDE COM TAMPA 

100 LITROS. 

Especificação:em 

material 	plástico 

reforçado com pedal, 

tampa e capacidade de 

100 litros cores 

diversas. 

90 Unidade 
59,99 5.399,10 LUMAR 

13 

BALDE COM TAMPA 20 

LITROS, confeccionado 

em material 	de alta 

resistência. 

60 Unidade 

9,59 575,40 NOBRANO 

15 

CERA LIQUIDA 1 LITROS 

- 	Especificação 	: 	de 	12  

qualidade 	composição 

dispersões 	acrílicas, 

emulsão de polietileno, 
solvente, 	preservante, 

antiespumante, 	resina 
fumácia, 	plastificante, 

nivelador, 	corante, 

essência 	e 	água, 

embalagem plástica 	de 
1 	litro, 	caixa 	com 	12 

unidades, 

deverá 	conter 	na 
embalagem do produto 
n 

18 Caixa 

25,99 467,82 POLYLAR 

'T) 
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identificação, prazo de 

validade, registro ounotificação 

na ANVISA/MS. 

16 

CESTO quadrado com tampa 

vai e vem. Produto injetado em 

polipropileno com aplicação de 

proteção  UV  com capacidade de 

100 Litros, na cor marfim. 

168 Unidade 
66,99 11.254,32 VAI E VEM 

17 

CESTO DE LIXO em 

polipropileno, 	sem tampa 

com capacidade de 

aproximadamente 15 litros,na 

cor marfim. 

180 Unidade 11,99 2.158,20 

LAR 

PLASTICOS 

18 

CESTO 	quadrado 	com 	pedal. 

Produto 	injetado 	em 

polipropileno com aplicação de 

proteção  UV 	com capacidade 

de 100 Litros. 

240 Unidade 107,07 25.696,80 BRALIM PIA 

20 

CESTO quadrado com pedal. 

Produto injetadoem 

polipropileno com aplicação 

de proteção  

UV  com capacidade de 50 
Litros. 

300 Unidade 73,99 22.197,00 TRITEC 

21 CREME DENTAL, com 50 mg. 600 Unidade 1,89 1.134,00 COLGATE 

24 

DESODORIZADOR 	DE 	AR 

400 	ML 

- 

Especificação: 

ess 

ência 	lavanda, 

apresentação 	aerosol,  

aplicação 

aromatiza 

ambiental embalagem com 400 

ml. 

300 Unidade 
7,57 2.271,00 BOM AR 

27 

DETERGENTE 	NEUTRO 	-  
Especificação: 	composição 
tesoativos 	 aniemicos, 
coadjuvante, 	preservantes, 
componente 	ativo 	linear 
alquibenzeno 	sulfonato 	de 
sódio, 	aplicação 	remoção 	de 

360 Caixa 21,29 7.664,40 YPE 
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gorduras de louças, talheres e 

panelas, com ou sem aroma, 

caixa com 12unidades de 500 ml 

28 

ESCOVA 	PARA 	LAVAR 

ROUPA  MAD  -  

Especificação: 	material 

resistente corpomadeira, 

tratamento 

superficial 

envernizado, material 	cerdas 

sintétic 

o, 	 cor 

cerdas amarelo. 

150 Unidade 2,39 358,50 CONDOR 

29 

ESCOVA 	SANITÁRIA 	com 

estojo. 	Fabricada 	em 	nylon.  

Embalagem 	com 	dados 	de 

identificação 	do 	produto 	e 

marca do 
fabricante. 

150 Unidade 
2,84 426,00 LOREZON 

30 ESCOVA DE UNHA 30 Unidade 2,29 68,70 PRATIK 

31 

ESCOVA DENTAL ADULTO, c/ 

cerdas de  nylon  macia, com 03 

fileiras, 	contendo 	28 	tufos, 

aparadas 	reto, 	cores variadas 

sob 	pigmentação 	atóxica, 

medindo cm, dentifrício 

uniformemente 	 e 
arredondadas, cabo 0,25 cm. 

120 Unidade 2,84 340,80  

INOVA 

STORM  
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32 

ESCOVA DENTAL INFANTIL, c/ 

cerdas de  nylon  macia, com 03 

Fileiras, 	contendo 	28 	tufos, 

aparadas 	uniformemente 	e  

arredondadas, 	cabo 	reto, 

cores 	variadas 	sob 

pigmentação 

atóxica, medindo entre 14 e 15 

cm, dentifrício 

150 Unidade 2,99 448,50 INOVA 

BABY  

33 
ESCOVA EM PLÁSTICO para 

lavar roupas. 
150 Unidade 

2,22 333,00 LOREZON 

34  

ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO 

de mamadeiras, com cerdas de 

nylon, 	atóxica 	e 	cabo 	em 

polipropileno. 	Dimensões: 

3,5x3,2x24cm 

(semelhante 	à 	escova 	de 

dentes). 

198 Unidade 
2,11 417,78  NEW BABY  

35 

ESCOVAS 	PARA 	SANITÁRIO 

EM PLÁSTICO - 

Especificação: 	cabo 	plástico, 

com cerdas em  nylon,  de 	1g- 

qualidade. 	 medidas 

aproximadas: 32cm x 9cm. 

60 Unidade 
1,13 67,80 OITONLINE 

36 

ESPONJA 	 MULTIUSO  

(LA 	DE 	AÇO)- 

Especificação: 	de 	limpeza 

material 	15 	de 	ago,  formato 

anatômico, 	abrasividade 

minima,  aplicação utensílios de 

alumínio, fardo com 14 pacotes 

contendo 	8 	unidades 	(fardo 

c/112 

unidades) 

240 Fardo  
23,19 

I  

5.565,60 LIM PABELA 

38 

FLANELA 	DE 	LIMPEZA 

40X50 CM - 

Especificação: 100% algodão 40 

x 50 cm 

900 Unidade 

1,64 1.476,00 MULTCLEAN 

39 

GUARDANAPO 	DE 	PAPEL 
22X22 CM 	- 
Especificaç5o: 	material 
celulose, 	largura 	22: 

600 Pacote 
1,05 630,00  VIP  
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comprimento: 22, cor branca, 

tipo folhas dupla, pacote com 

50 und. 

41 

HIDRÓXIDO 	DE 	SÓDIO 	1KG 

(soda 	caustica)- 	Especificação: 

aspecto 	a ract, 	escamas 

esbranquiçadas, 	altamente 

higroscopico, 	peso 	molecular 

40, formula aractenaoh, grau de 

pureza 	aract 	de 	95%, 

característica adicional 

soda caustica, embalagem de 
1kg 

600 Unidade 
11,15 6.690,00 SATURNO 

42 

INSETICIDA 	AEROSSOL 	-  

Especificação: 	ingredientes 

ativos: 	imiprotrina 	0,020%, 

permetrina 	0,050%,esbiotrina 

0,100%. 	composiçao: 	ativos, 

solventes, antioxidante, 

emulsificantes, 	propelentes 	e 

masca rante. comaroma. 

idade 
7,89 7.101,00 BAYGON 



dik 
ANAPURUS 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS  

AV.  JOÃO FRANCISCO MONTELES, N° 2001- CENTRO 

CNPJ. N° 06.116.461/0001-00 

46 

LIXEIRA - cesto plástico 

telado reforçado semtampa 

- capacidade 15 litros 
300 Unidade 

16,55 4.965,00 OCEANO B2B 

48 

LUVA 	DE 	LIMPEZA, 	em 

borracha 	de 	latex  natural, 

tamanho 	GRANDE, 	com 

revestimento 	interno 

reforçado e com superfície 

externa 	antiderrapante. 

Certificado do IMETRO pela 

NBR 13393 

840 Par 4,29 3.603,60 IMBATEX 

50  
LUVA PARA LIMPEZA em 

latex 	natural, 	cano 	longo 

com forro e antiderrapante 

(tamanho G eM) 

150 Par 

4,49 673,50  FOX LUX  

52 

PA COLETORA LIXO C/CABO 

— Especificação: longo  pa  de 

lixo 	resistente 	e 	pratica. 

possui cabo longo 	inclinado 

a 	90 	graus, 	facilitando 	a 

coleta 

de resíduos 

146 Unidade 
5,04 735,84 PA MAYTHA 

54 

PANO 	DE 	COPA 	100% 

algodão, 	alvejado, 	bordas 

com 	acabamento 	em 

overlock, 	alta 	absorção, 

dimensões mínimas: 70 x 50 

cm. Etiqueta com dados de 

identificação do produto e 

marca do 

fabricante. 

1200 Unidade 3,84 4.560,00 MULTI  CLEAN  

55 

Pano para limpeza de chão: 

saco 	branco 	tamanho 

47x70cm, 	18 	batidas, 

alvejado, 	embalados 

individualmente 	em 

plástico. 

945 Unidade 

4,38 4.139,10 MULTI  CLEAN  
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56 

PAPEL 	HIGIÊNICO 

Especificação: 	neutro, 

branco, 	corresponde 	à 

classe 1 segundo os critérios 

definidos na norma ABNT BR 

15464- 	 2:2007. 

componentes atóxicos, não 

propensos a causar irritação 

em 	contato 	com 	a 	pele, 

fardo 

com 48 unidades 

1494 Fardo 
31,45 46.986,30 PIMPO 

57 

PAPEL 	TOALHA 	bobina, 

grafada, cor branca (100% 

branco), com boa aderência, 

super 	resistente, 	rápida 

absorção de liquido, macio, 

homogêneo, 	de 	primeira 

qualidade. Medidas: 
200mx20cm. Caixa com 6 
rolos. 

387 Fardo 24,75 9.578,25 SCALA 

72 
SACOLA PLÁSTICA — 

capacidade 10 litros, 

embalagem com 100 

unidades. 

60 Fardo 
9,50 570,00 SACOLA 

MAYTHA 

73 
SACOLA PLÁSTICA — 

capacidade 15 litros, 

embalagem com 100 

unidades. 

60 Fardo 
9,90 594,00 SACOLA 

MAYTHA 

74 

SACOLA 	PLÁSTICA — 

capacidade 5 litros, 

embalagem com 100 

unidades. 

60 Fardo 

6,65 399,00 SACOLA 

MAYTHA 
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75 

TOUCA DE CABELO, 

embalagem com 1.000 

unidades 

2  PCT  

24,70 49,40  TNT  

76  

VASSOURA 	DE 	NYLON 	-  

Especificação: 	Vassoura 	de 

nylon,  limpeza geral, com base 

pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) 

cerdas de 	nylon 	nacor 	preta, 

cabo 	de 	madeira 	medindo 

1,30mt x 

22mm 

360 Unidade 7,40 2.664,00 LOREZON 

77 
VASSOURA 	DE 	PIAÇAVA, 

COM 	 cabo demade
i
ra. 

150 Unidade 
1,60 240,00 ANABELLE 

78 

VASSOURA 	35 	CM 	-  

Especificação: 	com 	cerdas 	de 

palha 	material 	cerdas 	palha, 

comprimento 	cerdas 	35cm 

características 	adicionais 	sem 

cabo, aplicação limpeza geral. 

240 Unidade 
 

1,25 300,00 MAYTHA 

80 

VELA DE FILTRO - Vela / Refil 

com carvãoativado blindado 

para torneira filtro. 

180 Unidade 

5,40 972,00 STEFAN! 

VALOR TOTAL REGISTRADO FORNECEDOR: R$ 193.044,71 (Cento e noventa e três mil, 
quarenta e quatro reais e setenta e um centavos. 

5. CLAUSULA QUINTA: DA REVISÃO DOS PREÇOS 

5.1. Os preços unitários registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo 
período de 12 (doze) meses. 

5.2. A revisão dos pregos s6 será admitida no caso de comprovação do 

desequilíbrio econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas 

fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que 
cipmonstrem indigcutivelmente a eleva0o do custo do objeto. 

5.3. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a 

Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA a variação dos pregos, por escrito e 

Página 10 de 13 
Avenida João Francisco Monteles, n° 2001, Centro, Anapurus/MA. 
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imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios da 

majoração. 

5.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar o 

fornecimento pelo preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada 

procedente. 

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. A empresa terá seu registro cancelado quando: 

6.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Pregos; 

6.1.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.1.3 - Não aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipótese de este se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; 

6.1.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos Ill ou IV do caput do artigo 87 da 

Lei 8.666/93 ou artigo 72  da Lei n2  10.520/0. 

6.2. Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

6.2.1 - Por razão de interesse público, ou; 

6.2.2 - A pedido da empresa. 

6.3. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o 

cancelamento ocorrerá mediante determinação da Prefeitura Municipal de 

Anapurus/MA. 

7. DOS ILÍCITOS PENAIS 

7.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo 

judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominagões aplicáveis 

8. DO CONTRATO 

8.1. Nas eventuais necessidades da contratação do objeto constante da 

presente ATA, o fornecedor será convocado para assinatura do contrato, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação. 

8.1.1 - Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando 
solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por 
esta Administração Pública. 

Página 11 de 13 
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8.2. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem justificativa por 

escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as 

condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante As penalidades cabíveis, devendo 
a Administração cancelar o registro do licitante, podendo adotar as providências 

estabelecidas no edital. 

8.3. 0 contrato poderá ser alterado nos casos previstos no  art.  65 da Lei 

8.666/93, desde que haja interessa da Administração, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela 
empresa, das condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos. 

9.2. 0 licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do 
compromisso previsto nesta ATA, nas hipóteses previstas no  art.  18, § 1°  art.  19, inciso 

I e  art.  21, incisos I e II, do Decreto n° 7.892/2013. 

9.3. Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a documentação 
e propostas apresentadas pelos licitantes. 

9.4. Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste será 
o da Comarca de Brejo/MA. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi 

impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que 
surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Anapurus - MA, 07 de junho de 2022. 

-e4v-tfrerAet  
PREFEITtJRA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA. 

CNPJ n2  06.116.461/0001-00 
Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO 

Secretário Municipal de Orçamento 
ORGA0 GERENCIADOR 

C/vil 7 • 7: A 7:  
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA 

CNPJ n2 CNPJ N2 11.991.799/0001-41 
RODRIGO DE SOUSA TELES 
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constante da  present  ATA. 9..fornecedor RAI-A  
assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da respectiva convocação. 
8.1.1 - Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração 
Pública. 
8.2. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem 
justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, 
bem como a não manutenção de todas as condições exigidas na 
habilitação, sujeitará o licitante as penalidades cabíveis, 
devendo a Administração cancelar o registro do licitante, 
podendo adotar as providências estabelecidas no edital. 
8.3. 0 contrato poderá ser alterado nos casos previstos no  art.  
65 da Lei 8.666/93, desde que haja interessa da Administração, 
com a apresentação das devidas justificativas. 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, 
pela empresa, das condições estabelecidas no edital de licitação 
e seus anexos. 
9.2. 0 licitante vencedor somente  sera  liberado, sem 
penalidade, do compromisso previsto nesta ATA, nas hipóteses 
previstas no  art.  18, § 12  art.  19, inciso I e  art.  21, incisos I e II, 
do Decreto no 7.892/2013. 
9.3. Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a 
documentação e propostas apresentadas pelos licitantes. 
9.4. Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução 
deste ajuste  sera  o da Comarca de Brejo/MA. 
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o 
presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual 
teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus 
legais e jurídicos efeitos. 

Anapurus - MA, 07 de junho de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA. 
CNPJ n2 06.116.461/0001-00 

ALDIR FERNANDO GATINHO 
ecretário Municipal de Orçamento 

ORGA.  0 GERENCIADOR 

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n2  CNPJ N2 01.412.788/0001-06 
DOUGLAS DINIZ SANTOS 
Representante Legal 
CPF: 614.279.783-44 
FORNECEDOR REGISTRADO 

Publicado por: CARLOS RUDIERY CORDEIRO AGUL9R 
Código identificador: 80b364acceba04caaf3cdd977403757e 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 003/ PE-019/2022- 
SRP. 

Por este instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANAPURUS, Estado do  Maranhao,  sediada na Av. João 
Francisco Monteles, n° 2001, Centro, Anapurus/MA, inscrito(a) 
no CNPJ sob o n2  06.116.461/0001-00, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, neste ato  

representado(a) pelo(a) Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO, 
nomeado(a) pelo Decreto n2  005/2021, de 04 de janeiro de 
2021, inscrito(a) no CPF no 459.424.983-34, portador(a) da 
Carteira de Identidade n2  130189-5 SSP/MA, doravante 
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO N2  019/2022-SRP e do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N219050851/2022, bem como, a 
classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) e a respectiva 
homologação, RESOLVE REGISTRAR os pregos da empresa 
signatária, vencedora abaixo identificada, de acordo  corn  a 
classificação por ela alcançada, atendendo as condições 
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitando-se as partes às 
normas regidas pela Lei n2  10.520/02 e subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei n2  8.666/93 e suas alterações 
posteriores e pelos preceitos de direito público, bem como às 
clausulas a seguir expressas: 
1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 0 presente instrumento tem por objeto o Registro de 
Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, do tipo MENOR 
PREÇOPOR ITEM, para o FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DE 
INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DE ANAPURUS/MA, do edital da licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO N2  019/2022-SFtP, que passa a fazer 
parte desta ata, juntamente com a documentação e proposta de 
preços apresentadas pela empresa licitante classificada 
conforme consta nos autos do processo da licitação acima 
identificada. 
2. CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS E DAS ADESÕES 
2.1. A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, 
contados a partir de sua publicação. 
2.2. Este instrumento não obriga o Município de 
ANAPURUS/MA a firmar contratações nos valores estimados, 
podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do objeto, 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência da execução do objeto, em 
igualdade de condições. 
2.3. Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiária da ata 
de registro de pregos, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos fornecimentos 
decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
2.4. As adesões 6. ata somente poderão ser efetuadas com 
autorização do órgão gerenciador. Após a autorização, o 
"carona" deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 
(noventa) dias, observando o prazo de vigência da ata. 
2.5. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no item 
acima, respeitando o prazo de vigência da ata, quando 
solicitada pelo órgão não participante. 
2.6. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de 
adesões as atas que não excedam, por órgão ou entidade 
solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
registrados na Ata de Registro de Pregos. 
2.7. Os valores decorrentes das adesões a ata de registro de 
preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
valor de cada item registrado na ata de registro de pregos para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
3. CLAUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. 0 gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura 
Municipal de ANAPURUS/MA, através da Secretaria Municipal 
de Orçamento, no seu aspecto operacional, e b. Assessoria 
Jurídica, nas questões legais. 
3.2. E facultado a Prefeita Municipal de ANAPURUS/MA, 
delegar poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ou 

Prefeitura Municipal 
7. DOS ILÍCITOS P 
7.1. As infrações  pen  
de processo judicial 
das demais cominagõ 
8. DO CONTRATO 
8.1. Nas eventuais 
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Chefe(s) de Setor(es) para em 
Fornecimento(s). 
4. CLAUSULA QUARTA: DOS P 
E QUANTITATIVOS 
4.1. 0(s) prego(s) registrado(s) do( 
a(s) marca(s), empresa(s) e r 
encontram-se abaixo: 
FORNECEDOR 

• Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA 
• CNPJ: 11.991.799/0001-41 
• Endereço completo: Rua Estudante Bernardo Martins, 

nQ 31, bairro: Da Cruz, Chapadinha/MA. 
• CEP: 65500-000 
• Nome do representante legal: RODRIGO DE SOUSA 

TELES 
• CPF: 041.750.863-82 

TE ESCRICAO DOS 
RODUTOS QUANT. UNIDADE V. 

UNI 
V. 
TOTAL MARCA 

7 

BALDE DE PLÁSTICO 
100 LITROS, 
confeccionado em 
material de alta 
resistência. 

180 Unidade 42,99 7.738,20 BALDE DE 
PLASTICO 

11 

BALDE COM ALÇA 20 
LITROS. Especificação: 
em 
material plástico 
resistente com alga e 
capacidade para 20 litros 

120 Unidade 12,19 1.534,80 LUMAR 

12 

I3ALDE COM TAMPA 
100 LITROS. 
Especificação:  ern  
material plástico 
reforçado com pedal, 
tampa e capacidade de 
100 litros cores diversas. 

90 Unidade 59,99 5.399,10 LUMAR 

13 

BALDE COM TAMPA 
20 LITROS, 
confeccionado em 

aterial Inn1 	de alta  
resistência. 

60 Unidade 9'59 575,40 NOBRANO 

15 

CERA LIQUIDA 1 
LITROS - Especificação: 
de  la  qualidade 
composição dispersões 
acrílicas, emulsão de 
polietileno, solvente, 
preservante, 
antiespumante, resina 
fumácia, plastificante, 
nivelador, corante, 
essência e Agua, 
embalagem plástica de 1 
litro, caixa com 12 
unidades, 
deverá conter na 
embalagem do produto a 

18 Caixa 25,99 467,8: ,P(d, li LAR 

identificação, prazo de 
validade, registro ou 
notificação na 
ANVISA/MS. 

la  

CESTO quadrado com 
tampa vai e vem. Produto 
injetado em polipropileno  
com aplicação de 
proteção  UV  com 
capacidade de 100 Litros, 
na cor marfim. 

' 168 Unidade 66,99 11.254'3 
2 VAI E VEM 

CESTO DE LIXO em 
polipropileno, sem tampa LAR 17  ooze  eclat:Leith:Kim de 

aproximadamente 15 
litros, na cor marfim. 

180 Unidade 1199 , . 2158,20  PLASTIC°  
S 

CESTO quadrado com 
pedal. Produto injetado 
em polipropileno com 

18 aplicação de proteção  UV  240 Unidade 107,07'696• 25 	8 BRALIMPI 
com capacidade de 100 O A 
Litros. 

'4 2763-860X 

10811386441 

TIVIENt.. 

.uadrado com 
pedal. P oduto injetado 
em poli ,  , 	pileno com 

de proteção 
UV co 	capacidade de 50 

300 Unidade 73,99 22.197,0 
0  TRITEC  

21 

24 

Ililliat
cRE 

 
DENTAL, com 

I 	e i 
600 Unidade 1,89 1.134,00 COLGATE 

D ' I 1 i RIZADOR DE 
AR 400 ML - 
Especificação: essência 
lavanda, 
apresentação  aerosol,  
aplicação aromatiza 
ambiental embalagem 
com 400 ml. 

300 Unidade 7,57 2.271,00 BOM AR 

27 

DETERGENTE 
NEUTRO - Especificação: 
composição tesoativos 
ani8nicos, coadjuvante, 
preservantes, 
componente ativo linear 
alquibenzeno sulfonato 
de sódio, aplicação 
remogio de gorduras de 
louças, talheres e 
panelas, com ou sem 
aroma, caixa com 12 
unidades de 500 ml 

360 Caixa 21,29 7.664,40 VI't 

28 

ESCOVA PARA 
LAVAR ROUPA  MAD  - 
Especificação: material 
resistente corpo 
madeira, tratamento 
superficial 
envernizado, material 
cerdas sintético, cor 
cerdas amarelo. 

150 Unidade 2,39 358,50 CONDOR 

29 

ESCOVA SANITÁRIA 
com estojo. Fabricada em  
nylon.  Embalagem com 
dados de identificação do 
produto e marca do 
fabricante. 

150 Unidade 2,84 426,00 LOREZON 

30 ESCOVA DE UNHA 30 Unidade 2,29 68,70 PRATIK 

31 

ESCOVA DENTAL 
ADULTO, c/ cerdas de  
nylon  macia, com 03 
fileiras, contendo 28 
tufos, aparadas reto, 
cores variadas sob 
pigmentação atóxica, 
medindo cm, dentifrício 
uniformemente e 
arredondadas, cabo 0,25 
C111. 

120 Unidade 2,84 340,80  
INOVA 
STORM  

ESCOVA DENTAL 
INFANTIL, c/ cerdas de  
nylon  macia, com 03 
Fileiras, contendo 28 
tufos, aparadas 
uniformemente e 

32 arredondadas, cabo reto, 
cores variadas sob 
pigmentação 
atóxica, medindo entre 14 
e 15 cm, dentifrício 

15() Unidade2,99 448,50 INOVA  BABY  

33 ESCOVA EM 
r 	

PLÁSTICO 
para lava roupas. 130 Unidade 2,22 333,00 LOREZON 

, 
ESCOVA PARA 
HIGIENIZACAO de 
mamadeiras,  corn  cordas 
de  nylon,  atóxica e cabo 

34 em polipropileno. 198 Unidade 2,11 417,78  NEW BABY  
Dimensões: 3,5x3,2x24cm 
(semelhante ã escova de 
dentes). 
ESCOVAS PARA 
SANITÁRIO EM  

PLASTIC°  - 
Especificação: cabo 

35 plástico, com cerdas em 60 Unidade 1,13 67,80 OITONLINE  
nylon,  de  la  qualidade. 
medidas aproximadas: 
32cm x 9cm. 

0,3 ESTADD 0041AR/4W:1 

ir  a(s) Or 
Prom,  
OS, E 

) prime 
saraantep)  Jegal(is), 
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240 F. do 23,19 15.565,IMPABELA 

1,64 1.476,00 MULTCLEA Unidad 

FLANELA DE 
LIMPEZA 40X50 CM - 
Especificação: 100% 
algodão 40 x 50 cm 
GUARDANAPO DE 
PAPEL 22X22 CM - 
Especificação: material 
celulose, largura 22: 
comprimento: 22, cor 
branca, tipo folhas dupla 
pacote com 50 und.  
HIDROXIDO DE SODIO 
1KG (soda caustica)-
Especificação: aspecto 
aract, escamas 
esbranquiçadas, 
altamente higroscopico, 
peso molecular 40, 
formula aractenaoh, grau 
de pureza aract de 95%, 
característica adicional 
soda caustica, 
embalagem de lkg 
INSETICIDA 
AEROSSOL - 
Especificação: 
Ingredientes ativos: 
imiprotrina 0,020%, 
permetrina 
0,050%,esbiotrina 
0,100%. composigao: 
ativos, solventes, 
antioxidante, 
emulsificantes, 
propelentes e 
mascarante. com  aroma. 

38 

9 

41 

42  

Pacote 

Unidad 

Unidad 

6.690,00 

7.101,00 

1,05 630,00 

600 11,15 

900 7,89 

'LOA'. 
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ESPONJA MULTIUSO  
(LA  DE AÇO)-
Especificação: de limpeza 
material  la  de  ago,  
formato anatômico, 
abrasividade  minima,  

36 aplicação utensilios de 
alumínio, fardo com 14 
pacotes contendo 8 
unidades (fardo c/112 
unidades) 

VIP  

SATURNO 

BAYGON 

46 

LIXEIRA - cesto plástico 
telado reforçado sem 
tampa - capacidade 15 
litros 

300  Unidade 16,55 4.965,00 OCEANO 
B2B 

48 

LUVA DE LIMPEZA, em 
borracha de látex natural, 
tamanho GRANDE, com 
revestimento interno 
reforçado e com 
superfície externa 
antiderrapante. 
Certificado do IMETRO 
pela 
NBR 13393 

840 Par 4,29 3.603,60 IMBATEX 

50 

LUVA PARA LIMPEZA 
em  latex  natural, cano 
longo com fon- o e 
antiderrapante (tamanho 
G e M) 

150 Par 4,49 673,50  FOX LUX  

52 

PÁ COLETORA LIXO 
C/CABO - Especificação: 
longo  pa  de lixo 
resistente e pratica. 
no.ctli cabn Inngn 
inclinado a 90 graus, 
facilitando a coleta 
de resíduos 

14C Lirlichldu 5,04 735
'
84 PA 

MAYTHA 

54 

PANO DE COPA 100% 
algodão, alvejado, hordas 
com acabamento em 
overlock, alta absorção, 
dimensões mínimas: 70 x 
50 cm. Etiqueta com 
dados de identificação do 
produto e marca do 
fabricante. 

1200 Unidade 3,84 4.560,00  MULTI 
CLEAN  

.....i.ptianho 

Tano 
chio: 

para limpeza de 
saco branco 

47x70cm, 18 MULTI 
-6a 55 

smoW 
ernalados 

platico. 

alvejado idas, 	, 

ividualmente em 

945 Unidade 4 38 , 4.139 10 - '  CLEAN  

56 

amodilairEI. 

com 

Especificação: 
branco, 
classe 
critérios 
norma 
2:2007. 
atóxicos, 
causar 
contato 

HIGIÉNICO - 
neutro, 

corresponde a 
1 segundo os 

definidos na 
ABNT BR 15464- 
componentes 

não propensos a 
irritação em 
com a pele, fardo 

48 unidades 

1494 Fardo 31,45 406.986'3 PIMPO 

57 

PAPEL TOALHA bobina, 
grafada, cor branca 
(100% branco), com boa 
aderência, super 
resistente, rápida 
absorção de liquido, 
macio, homogêneo, de 
primeira qualidade. 
Medidas: 
200mx20cm. Caixa com 6 
rolos. 

387 Fardo 24,75 9.578,25 SCALA 

72 

SACOLA PLÁSTICA - 
capacidade 10 litros, 
embalagem  coin  100 
unidades. 

60 Fardo 9,50 570'00 SACOLA 
MAYTHA 

73 

SACOLA PLÁSTICA - 
capacidade 15 litros, 
embalagem com 100 
unidades. 

60 Fardo 9,90 594'00 SACOLA 
MAYTHA 

74 

SACOLA PLÁSTICA - 
capacidade 5 litros, 
embalagem com 100 
unidades. 

60 Fardo 6'65 399'
00 SACOLA 

MAYTHA 

75 

TOUCA DE CABELO, 
embalagem com 1.000 
unidades 2  PCT  24,70 49,40  TNT  

76 

VASSOURA DE  NYLON  
- Especificação: Vassoura 
de  nylon,  limpeza geral, 
com base pintada (59cm x 
4,5cm x3,5 cm) cerdas 
de  nylon  na cor preta, 
cabo de madeira medindo 
1,30mt x 
22mm 

360 Unidade 7,40 2.664.00 LOREZON 

77 
VASSOURA DE 
PLACAVA, com cabo de 
madeira. 

150 Unidade 1,60 240,00 ANABEI I .E 

78 

VASSOURA 35 CM - 
Especificação: com 
cerdas de palha material 
cerdas palha, 
comprimento cerdas 
35cm características 
adicionais sem cabo, 
aplicação limpeza geral. 

240 Unidade 1,25 300,00 MAYTHA 

80 

VELA DE FILTRO - Vela 
/ Refil com carvão ativado 
blindado para torneira 
nitro, 

180 Unidade 5,40 972,00 STEFANI 

VALOR TOTAL REGISTRADO FORNECEDOR: R$ 
193.044,71 (Cento e noventa e três mil, quarenta e quatro 
reais e setenta e um centavos. 

5. CLÁUSULA QUINTA: DA REVISÃO DOS PREÇOS 
5.1. Os preços unitários registrados permanecerão fixos e 
irreajustaveis pelo período de 12 (doze) meses. 
5.2. A revisho dos preços só  sera  admitida no caso de 
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comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, a ser feita, 
preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de 
matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que 
demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto. 
5.3. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá 
comunicar a Prefeitura Municipal de ANAPURUS/'MA a variação 
dos pregos, por escrito e imediatamente, com pedido 
justificado, anexando os documentos comprobatórios da 
majoração. 
5.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá 
efetuar o fornecimento pelo prego registrado, mesmo que a 
revisão seja posteriormente julgada procedente. 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1. A empresa terá seu registro cancelado quando: 
6.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Pregos; 
6.1.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
6.1.3 - Não aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipótese 
de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
6.1.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos  HI  ou IV do caput do 
artigo 87 da Lei 8.666/93 ou artigo 7Q da Lei no 10.520/0. 
6.2. Poderá ainda ser cancelado o registro de pregos na 
ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
.evidamente comprovados e justificados: 

6.2.1 - Por razão de interesse público, ou; 
6.2.2 - A pedido da empresa. 
6.3. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, o cancelamento ocorrerá mediante determinação da 
Prefeitura Municipal de Anapurus/MA. 
7. DOS ILÍCITOS PENAIS 
7.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto 
de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominagões aplicáveis 
8. DO CONTRATO 
8.1. Nas eventuais necessidades da contratação do objeto 
constante da presente ATA, o fornecedor será convocado para 
assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias ateis, 
contados da respectiva convocação. 
8.1.1 - Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração 
Pública. 
8.2. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem 

,..4.istificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, 
3/11 como a não manutenção de todas as condições exigidas na 

nabilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, 
devendo a Administração cancelar o registro do licitante, 
podendo adotar as providências estabelecidas no edital. 
8.3. 0 contrato poderá ser alterado nos casos previstos no  art.  
65 da Lei 8.666/93, desde que haja interessa da Administração, 
com a apresentação das devidas justificativas. 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, 
pela empresa, das condições estabelecidas no edital de licitação 
e seus anexos. 
9.2. 0 licitante vencedor somente será liberado, sem 
penalidade, do compromisso previsto nesta ATA, nas hipóteses 
previstas no  art.  18, § 10  art.  19, inciso I e  art.  21, incisos I e II, 
do Dacreto no 7.892/2013. 

9.3. Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a 
documentação e propostas apresentadas pelos licitantes. 
9.4. Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução 
deste ajuste  sera  o da Comarca de Brejo/MA. 
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o 
presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual 
teor, na  presence  de duas testemunhas para que surtam seus 
legais e jurídicos efeitos. 
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PREFEITURA MUNI 
CNPJ no 06.116.461/0 01-00 
Sr. ALDIR FERNAN 
Secretário Municipal e Orçarriegiri 
ORGÃO GERENCIAD 

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA 
CNPJ no CNPJ No 11.991.799/0001-41 
RODRIGO DE SOUSA TELES 
Representante Legal 
CPF: 041.750.863-82 
FORNECEDOR REGISTRADO 

Publicado por: CARLOS RUDIERY CORDEIRO AGUIAR 
Código identificador: 7deba98de2307b77c3ac1a72c41592c7 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NI° 004/ PE-019/2022- 
SRP. 

Por este instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANAPURUS, Estado do  Maranhao,  sediada na Av.  Joao  
Francisco Monteles, n° 2001, Centro, Anapurus/MA, inscrito(a) 
no CNPJ sob o no 06.116.461/0001-00, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, neste ato 
representado(a) pelo(a) s. ALDIR FERNANDO GATINHO, 
nomeado(a) pelo Decreto no 005/2021, de 04 de janeiro de 
2021, inscrito(a) no CPF no 459.424.983-34, portador(a) da 
Carteira de Identidade no 130189-5 SSP/MA, doravante 
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO No 019/2022-SRP e do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N219050851/2022, bem como, a 
classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) e a respectiva 
homologação, RESOLVE REGISTRAR os preços da empresa 
signatária , vencedora abaixo identificada, de acordo com a 
classificação por ela alcançada, atendendo as condições 
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitando-se as partes às 
normas regidas pela Lei no 10.520/02 e subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e pelos preceitos de direito público, bem como As 
cláusulas a seguir expressas: 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 0 presente instrumento tem por objeto o Registro de 
Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, do tipo MENOR 
PREÇOPOR ITEM, para o FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DE 
INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DE ANAPURUS/MA, do edital da licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  019/2022-SRP, que passa a fazer 
parte desta ata, juntamente com a documentação e proposta de 
preços apresentadas pela empresa licitante classificada 
conforme consta nos autos do processo da licitação acima 
identificada. 
2. CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS E DAS ADESÕES 
2.1. A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, 
contados a partir de sua publicação. 
2.2. Este instrumento não obriga o Município de 
ANAPURUS/MA a firmar contratações nos valores estimados, 
podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do objeto, 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência da execução do objeto, em 
igualdade de condições. 

O 	ETD D OD 7AARI44411AW 

OE MAIMS 444 e 2022. 

:ERTIPEAD0116fTALMENTE 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

