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RESULTADO DE JULGAMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO
Tornamos público o resultado do Pregão Presencial nº 017/2019, do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de Preços para Eventual
Aquisição de Materiais Perma-nentes para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Guimarães/MA, tendo como vencedora a
empresa R.C.M COMERCIO E SERVICOS EIRELI – EPP,CNPJ N° 21.670.318/0001-50, vencedora de todos os itens.
ITEM

DESCRIÇÃO

QNTD

UND

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

1

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 9.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220 Volts

25

UND

R$ 1.318,25

R$ 32.956,25

2

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 12.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220 Volts
(AMPLA PARTICIPAÇÃO)

60

UND

R$ 1.418,12

R$ 85.087,20

3

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 12.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220 Volts
(COTA RESERVADA 25%)

20

UND

R$ 1.418,12

R$ 28.362,40

4

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 18.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220 Volts
(AMPLA PARTICIPAÇÃO)

60

UND

R$ 2.563,44

R$ 153.806,40

5

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 18.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220 Volts
(COTA RESERVADA 25%)

20

UND

R$ 2.563,44

R$ 51.268,80
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6

Ar-condicionado Split 24.000 btu's, compressor rotativo, com um design
atrativo, harmoniza com qualquer ambiente, trabalha com o gás
ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no INMETRO) e
filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias
e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudáve. 220 Volts (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

60

UND

R$ 2.965,95

R$ 177.957,00

7

Ar-condicionado Split 24.000 btu's, compressor rotativo, com um design
atrativo, harmoniza com qualquer ambiente, trabalha com o gás
ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no INMETRO) e
filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias
e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudáve. 220 Volts (COTA
RESERVADA 25%)

20

UND

R$ 2.965,95

R$ 59.319,00

8

Ar Condicionado Split Piso Teto 24.000 BTU/h Frio 42XQL24C5 - 220
Volts. oferece alta tecnologia e excelente desempenho para climatização
de grandes ambientes. Versátil, com opção de instalação verticalmente
no chão e horizontalmente no teto. Sustentável, possui função Eco, com
operação inteligente da unidade interna que proporciona maior eficiência
energética

20

UND

R$ 3.670,59

R$ 73.411,80

9

Conjunto de Sofá 2 e 3 Lugares, estrutura em madeira eucalipto e pinus
para mais resistência e durabilidade. Seu revestimento trás conforto,
qualidade,acabamento e beleza. Pés em pvc especial para melhor suporte
de peso, juntamente com assento montados com persintas elásticas de
alta resistência garantido suporte de 100 kg por assento. Dimensões
Altura 96 cm Profundidade 93 cm Peso 62 Kg

2

CON
UNT
O

R$ 1.074,24

R$ 2.148,48

10

Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilindrica tipo yale, com
duas chaves, confeccionado em chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de
altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

72

UND

R$ 986,79

R$ 71.048,88

11

Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilindrica tipo yale, com
duas chaves, confeccionado em chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de
altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza (COTA
RESERVADA 20%)

18

UND

R$ 986,79

R$ 17.762,22

12

Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial
pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo fechamento portas
com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um, medindo 1,60 X 0,75

88

UND

R$ 695,96

R$ 61.244,48

13

Arquivo de aço 4 gaveteiros, possui sistema de encaixe por
deslizamento, para pastas suspensas, com dimensões de 1,35 x 0,42,
produzido com chapa de aço 24/26mm, fechadura com travamento.

23

UND

R$ 740,51

R$ 17.031,73

14

Balança eletrônica digital até 30kg, display de cristal líquido-LCD,
teclado de fácil digitação, prato de pesagem inox de fácil higienização.

22

UND

R$ 1.506,56

R$ 33.144,32

15

Bebedouro 2 torneiras modelo GNC 1 AE, capacidade de 3,5 litros,
termostato lateral, acionamento por torneiras, baixo consumo de energia

44

UND

R$ 1.346,40

R$ 59.241,60

96

UND

R$ 751,64

R$ 72.157,44

27

UND

R$ 3.137,57

R$ 84.714,39

18

Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120cm, lateral: 65 cm,
altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de
água refrigerada: 100 1. compressor hermético: 14/5. (COTA
RESERVADA 25%)

9

UND

R$ 3.137,57

R$ 28.238,13

19

Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água
gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de
altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

24

UND

R$ 4.032,01

R$ 96.768,24

16

17

Bebedouro água - garrafão, material aço inoxidável, tipo torre,
capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada,
características adicionais 2 torneiras, serpentina, mangueira.
Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120cm, lateral: 65 cm,
altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de
água refrigerada: 100 1. compressor hermético: 14/5. (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)
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20

Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água
gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de
altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja (COTA
RESERVADA 20%)

6

UND

R$ 4.032,01

R$ 24.192,06

21

Cadeira fixa sem braços, com armação de 04 pés de ferro, com acento e
encosto em tecido e espuma injetada D23 selada, estrutura tubular-cano
7/8

130

UND

R$ 364,52

R$ 47.387,60

22

Cadeira giratória tipo secretária sem braço, com acento e encosto
ergonômico e basculante regulável, em tecido e espuma injetada D23
selada.

50

UND

R$ 433,96

R$ 21.698,00

23

Cadeira tipo presidente, com braço fixo, com espaldar baixo. Assento
com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para
sustentação do corpo e capa de proteção. Assento esfados com espuma
de poliuterana injetada de densidade 50kg/m³, com espessura minima de
45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido
100% poliester e com acabamento nas bordasatraves perfil de pvc para
proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta
resistência, com sistema de elevação pneumatica (a gás). Medidas (mm):
largura 590xprofundidade 600. Cor predominante: preta ou azul.

12

UND

R$ 972,72

R$ 11.672,64

24

Cadeira tipo secretária, com braço e com regulagem de altura do
mesmo, com espaldar baixo. Assento c regulagem de altura, sendo o
mesmo encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de
proteção. Assento e encosto esfados com espuma de poliuterana injetada
de densidade 50kg/m³, com espessura minima de 45mm para o assento e
30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliester e com
acabamento nas bordasatraves perfil de pvc para proteção contra
impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema
de elevação pneumatica (a gás). Medidas Assento(mm): largura
425xprofundidade 400 - Medidas encosto (mm): largura 370xaltura 260.
Cor predominante: preta ou azul.

62

UND

R$ 668,13

R$ 41.424,06

25

Cadeiras plásticas em encosto e braço, empilháveis, na cor branca,
medindo 56cm de largura, 60cm de profundidade e 91 cm de altura do
chão até o topo do encosto. Suporte de até 120 kg. Devem atender as
normas NBR

550

UND

R$ 84,50

R$ 46.475,00

26

Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 60watts,
potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais
microfone/linha com efeito Delay entradas: 01 entrada: dupla RCA, 01
entrada cartão SD com comandos play/pause/avanço/retroceder, 01
entrada USB com comandos play/pause/avanço/retroceder. Controle de
volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12 meses

10

UND

R$ 1.372,93

R$ 13.729,30

27

Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta
lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira
com assentos encostos em resina plástica virgem moldado
anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo
processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm,
encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras
com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso ao porta
livros mede 280x85x270mm. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

840

UND

R$ 314,41

R$ 264.104,40

28

Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta
lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira
com assentos encostos em resina plástica virgem moldado
anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo
processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm,
encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras
com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso ao porta
livros mede 280x85x270mm. (COTA RESERVADA 20%)

210

UND

R$ 314,41

R$ 66.026,10
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29

Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras
com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina
termoplástica e em seis cores. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

96

CONJ

R$ 2.956,46

R$ 283.820,16

30

Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras
com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina
termoplástica e em seis cores. (COTA RESERVADA 20%)

24

CONJ

R$ 2.956,46

R$ 70.955,04

31

Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua vez é
constituida de estrutura metálica, o assento é confeccionado em
polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta
por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por
encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de injeção
termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habitual
também pode ser utilizada como brinquedo de balance. Possui tampo
injetado em termoplástico ABS virgem, com espurra minima de parede
3,5mm. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

120

CONJ

R$ 848,59

R$ 101.830,80

32

Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua vez é
constituida de estrutura metálica, o assento é confeccionado em
polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta
por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por
encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de injeção
termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habitual
também pode ser utilizada como brinquedo de balance. Possui tampo
injetado em termoplástico ABS virgem, com espurra minima de parede
3,5mm. (COTA RESERVADA 20%)

30

CONJ

R$ 848,59

R$ 25.457,70

33

conjunto retangular juvenil – o conjunto formado por uma cadeira e uma
mesa. a cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento,
encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. o
assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e
moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões
aproximadas de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de
espessura de parede com cantos arredondados, montado á estrutura por
meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2
(duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que
acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25
mm fenda phillips. na parte frontal, a altura do assento até o chão deve
ser de 355 mm. o encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de
ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e
moldado anatomicamente com acabamento texturizado. suas dimensões
aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura,
com espessura de parede média de 3,5 mm. a peça deve possuir cantos
arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas
cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser
travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero,
na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou
parafusos. a estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção
redonda com ø 19,05 mm e 1 ,5 mm de espessura de parede dobrados e
soldados.

50

UND

R$ 620,96

R$ 31.048,00

34

Data Show/Projetor de imagens, 3000 ansi lumens, contraste 3000:1,
lâmpada: 200w uhe, controle remoto portátil, tela não inclusa, projeção
de 30 a 350 polegadas, dimensões: 22,8x29,5x7,9/ 2,3kg, resolução
1024x768 xga, entrada vga, vídeo composto, s-vídeo, vídeo, áudio, usb
tipo b e hdmi x 1.

23

UND

R$ 2.723,92

R$ 62.650,16

35

Estante de aço com 05 prateleiras, em chapa de aço 24/26 mm e pintura
eletrostática com antiferrugem, na cor cinza, dimensões:
1980x920x300mm

110

UND

R$ 286,24

R$ 31.486,40

36

Fogão 02 bocas-semi industrial, 02 queimadores em ferro fundido, com
registro cromado em baixa

17

UND

R$ 605,90

R$ 10.300,30

37

Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido,
bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores
duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa

40

UND

R$ 882,64

R$ 35.305,60
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38

Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e
extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática
a pó, com alta resistência à corrosão (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

40

UND

R$ 2.669,23

R$ 106.769,20

39

Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e
extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática
a pó, com alta resistência à corrosão (COTA RESERVADA 20%)

10

UND

R$ 2.669,23

R$ 26.692,30

40

Liquidificador - 550w - 34,4x22x22cm - com corpo em plástico
resistente - 5 velocidades - 1,5l - jarra acrílica - tampa dosadora

41

UND

R$ 148,36

R$ 6.082,76

41

Liquidificador semi industrial, capacidade 4 lts, corpo em alumínio
polido, copos, facas e tampas e partes móveis confeccionadas em aço
inoxidável, medindo aproximadamente 25x61 cm-Bivolt (110/220v)

21

UND

R$ 1.218,35

R$ 25.585,35

2

UND

R$ 1.512,78

R$ 3.025,56

2

UND

R$ 1.148,91

R$ 2.297,82

72

UND

R$ 419,22

R$ 30.183,84

56

UND

R$ 603,60

R$ 33.801,60

75

UND

R$ 619,00

R$ 46.425,00

136

UND

R$ 443,78

R$ 60.354,08

86

UND

R$ 347,16

R$ 29.855,76

25

UND

R$ 641,60

R$ 16.040,00

180

UND

R$ 81,87

R$ 14.736,60

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51

Mesa PRESIDENTE com Armário Pedestal. Altura 74cm;
Largura/profundidade 182 x 182cm
Mesa de Reunião Diretoria para 06 lugares - 2,40x1,20m
Mesa com 2 gavetas tam. 1,20x63cm bordas em perfil de pvc, com
chavers, estrutura em aço com pintura epóxi-po na cor cinza, tampo em
madeira, aglomerada com no mínimo 15mm de espessura
Mesa com 4 gavetas, com chaves, dimensões: 14000x600x750mm,
tampa em madeira aglomerada com no mínimo 15mm de espessura,
bordas em perfil de pvc, estrutura em aço com pintura epoxi-po na cor
cinza
Mesa de 1,20x0,60 com estrutura em aço, sem gaveta
Mesa para computador com porta teclado, suporte para CPU, largura
1,20, profundidade 0,94, altura 0,75
Mesa para computador com teclado deslizante, com suporte para CPU e
com furo passa fio na cor cinza, tamanho 90x70x74
Mesa reunião redonda - 120x75 - 15mm - F30
Mesas plasticas em material resistente devem atender as normas NBR,
Suporte de até 80kg
Refrigerador: tipo doméstico 280 lts e entrada para 220 volts

40

UND

R$ 1.960,16

R$ 78.406,40

52

Roupeiro de aço para vestiários com 08 compartimentos, confeccionado
em chapa de aço 24/26, pintura epóxi de alta resistência, com fechaduras
para cadeado, dimensões mínimas: 1,90m de altura x 1,35m de largura e
0,40m de profundidade

14

UND

R$ 786,03

R$ 11.004,42

53

Suporte para TV, em ferro, com parafusos para colocação

15

UND

R$ 62,22

R$ 933,30

54

Tela de Projeção com tripé 1,80 x 1,80 cm NRT 003, estrutura em
100% alumínio, pintura tiinta epóxi de alta resistência, cor preta,
enrolamento automático por molas, tela portátil com alça anatômca para
transporte, Tripé telescópio com ajuste de altura por gatilho de
acionamento suave (altura até 2,80m), Sistema de ajuste de imagem
trapezoidal

5

UND

R$ 599,35

R$ 2.996,75

55

Tela de Projeção Mapa 3,65 x 2,74 (180), em tecido Matte White, com
verso preto, perfil superior e inferior em alumínio com design exclusivo
com pintura eletrostática na cor preta, Ganchos para fixação,
enrolamento manual

5

UND

R$ 539,42

R$ 2.697,10

56

TV LCD 32" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HD, 2 HDMI,
USB, XD Engine, Painel IPS, Smart Energy Saving Plus, Simplink,
Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio: estéreo/SAP
Potência: 10w Clear Voice II Infinite Surround System - Resolução:
1366 x 768 pixels (32") Formato Tela: 16:9 Ângulo de Visão: 178° x
178° Brilho 32":450 cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta

38

UND

R$ 1.860,27

R$ 70.690,26

57

Ventilador com 45cm de diâmetro, com coluna, em 220v, com grade
cromada

135

UND

R$ 530,57

R$ 71.626,95

58

Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada,
com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de grade 50cm,
área de ventilação de no mínimo 40m2, chave liga/desliga, material de
fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

240

UND

R$ 360,59

R$ 86.541,60
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Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada,
com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de grade 50cm,
área de ventilação de no mínimo 40m2, chave liga/desliga, material de
fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos (COTA
RESERVADA 20%)

60

UND

R$ 360,59

R$ 21.635,40

60

Ventilador de teto 3 pás, em ferro, de 220 rpm, área de ventilação
mínimo de 40m, chave liga e desliga, com garantia de 02 anos

100

UND

R$ 247,27

R$ 24.727,00

61

Microfone sem fio, tipo de mão; alimentação: Bateria 9V, ou pilhas
AAA; tipo de modulação: FM; saída RF: Maior que 13 dB; derivação
Máxima: +/- 30kHz; emissão de espúrias: maior que 55dBm; cor: preta.

11

UND

R$ 268,56

R$ 2.954,16

62

Microfone sem fio e de cabeça (headset) - Confortável durável
microfone, cabeça -vestida para aplicativos de desempenho de ativos C/
sistema de transmissão UFC, com frequência pré-definida 1/4, sistema
true diversity de recepção de sinal, conectores de saída XLR,
alimentação do transmissor, (1 bateria 9v). Até 12 sistemas compatíveis
por banda de frequência, a melhor frequência 1/4 "e saídas de um toque
de seleção de frequência quickscan localiza rapidamente; transmissores
sem fio.

4

UND

R$ 320,96

R$ 1.283,84

63

Cadeiras plásticas em encosto e s/braço, empilháveis, na cor branca, 70
x 80 x 101 cm e 91 cm de altura do chão até o topo do encosto. Suporte
de até 120 kg. Devem atender as normas NBR.

200

UND

R$ 39,96

R$ 7.992,00

Valor total apurado importa em R$ 3.180.571,13 (três milhões cento e oitenta mil qui-nhentos e setenta e um reais e treze centavos). Comunica assim
o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo. Guimarães – MA, em 06 de Janeiro de 2020.
Thyanna Fernanda Anceles dos Santos
Pregoeira Oficial

HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N 017/2019
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Eu, o Sr. Danielson Torres Ferreira, Secretário Municipal de
Administração. HOMOLOGA a adjudicação referente ao PREGÃO PRESENCIAL N 017/2019, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da
homologação. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

QNTD

UND

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

1

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 9.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220 Volts

25

UND

R$ 1.318,25

R$ 32.956,25

2

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 12.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220 Volts
(AMPLA PARTICIPAÇÃO)

60

UND

R$ 1.418,12

R$ 85.087,20

3

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 12.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220 Volts
(COTA RESERVADA 25%)

20

UND

R$ 1.418,12

R$ 28.362,40

4

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 18.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220 Volts
(AMPLA PARTICIPAÇÃO)

60

UND

R$ 2.563,44

R$ 153.806,40

5

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 18.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220 Volts
(COTA RESERVADA 25%)

20

UND

R$ 2.563,44

R$ 51.268,80
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6

Ar-condicionado Split 24.000 btu's, compressor rotativo, com um design
atrativo, harmoniza com qualquer ambiente, trabalha com o gás
ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no INMETRO) e
filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias
e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudáve. 220 Volts (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

60

UND

R$ 2.965,95

R$ 177.957,00

7

Ar-condicionado Split 24.000 btu's, compressor rotativo, com um design
atrativo, harmoniza com qualquer ambiente, trabalha com o gás
ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no INMETRO) e
filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias
e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudáve. 220 Volts (COTA
RESERVADA 25%)

20

UND

R$ 2.965,95

R$ 59.319,00

8

Ar Condicionado Split Piso Teto 24.000 BTU/h Frio 42XQL24C5 - 220
Volts. oferece alta tecnologia e excelente desempenho para climatização
de grandes ambientes. Versátil, com opção de instalação verticalmente
no chão e horizontalmente no teto. Sustentável, possui função Eco, com
operação inteligente da unidade interna que proporciona maior eficiência
energética

20

UND

R$ 3.670,59

R$ 73.411,80

9

Conjunto de Sofá 2 e 3 Lugares, estrutura em madeira eucalipto e pinus
para mais resistência e durabilidade. Seu revestimento trás conforto,
qualidade,acabamento e beleza. Pés em pvc especial para melhor suporte
de peso, juntamente com assento montados com persintas elásticas de
alta resistência garantido suporte de 100 kg por assento. Dimensões
Altura 96 cm Profundidade 93 cm Peso 62 Kg

2

CON
UNT
O

R$ 1.074,24

R$ 2.148,48

10

Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilindrica tipo yale, com
duas chaves, confeccionado em chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de
altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

72

UND

R$ 986,79

R$ 71.048,88

11

Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilindrica tipo yale, com
duas chaves, confeccionado em chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de
altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza (COTA
RESERVADA 20%)

18

UND

R$ 986,79

R$ 17.762,22

12

Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial
pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo fechamento portas
com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um, medindo 1,60 X 0,75

88

UND

R$ 695,96

R$ 61.244,48

13

Arquivo de aço 4 gaveteiros, possui sistema de encaixe por
deslizamento, para pastas suspensas, com dimensões de 1,35 x 0,42,
produzido com chapa de aço 24/26mm, fechadura com travamento.

23

UND

R$ 740,51

R$ 17.031,73

14

Balança eletrônica digital até 30kg, display de cristal líquido-LCD,
teclado de fácil digitação, prato de pesagem inox de fácil higienização.

22

UND

R$ 1.506,56

R$ 33.144,32

15

Bebedouro 2 torneiras modelo GNC 1 AE, capacidade de 3,5 litros,
termostato lateral, acionamento por torneiras, baixo consumo de energia

44

UND

R$ 1.346,40

R$ 59.241,60

96

UND

R$ 751,64

R$ 72.157,44

27

UND

R$ 3.137,57

R$ 84.714,39

18

Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120cm, lateral: 65 cm,
altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de
água refrigerada: 100 1. compressor hermético: 14/5. (COTA
RESERVADA 25%)

9

UND

R$ 3.137,57

R$ 28.238,13

19

Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água
gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de
altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

24

UND

R$ 4.032,01

R$ 96.768,24

16

17

Bebedouro água - garrafão, material aço inoxidável, tipo torre,
capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada,
características adicionais 2 torneiras, serpentina, mangueira.
Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120cm, lateral: 65 cm,
altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de
água refrigerada: 100 1. compressor hermético: 14/5. (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)
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20

Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água
gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de
altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja (COTA
RESERVADA 20%)

6

UND

R$ 4.032,01

R$ 24.192,06

21

Cadeira fixa sem braços, com armação de 04 pés de ferro, com acento e
encosto em tecido e espuma injetada D23 selada, estrutura tubular-cano
7/8

130

UND

R$ 364,52

R$ 47.387,60

22

Cadeira giratória tipo secretária sem braço, com acento e encosto
ergonômico e basculante regulável, em tecido e espuma injetada D23
selada.

50

UND

R$ 433,96

R$ 21.698,00

23

Cadeira tipo presidente, com braço fixo, com espaldar baixo. Assento
com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para
sustentação do corpo e capa de proteção. Assento esfados com espuma
de poliuterana injetada de densidade 50kg/m³, com espessura minima de
45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido
100% poliester e com acabamento nas bordasatraves perfil de pvc para
proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta
resistência, com sistema de elevação pneumatica (a gás). Medidas (mm):
largura 590xprofundidade 600. Cor predominante: preta ou azul.

12

UND

R$ 972,72

R$ 11.672,64

24

Cadeira tipo secretária, com braço e com regulagem de altura do
mesmo, com espaldar baixo. Assento c regulagem de altura, sendo o
mesmo encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de
proteção. Assento e encosto esfados com espuma de poliuterana injetada
de densidade 50kg/m³, com espessura minima de 45mm para o assento e
30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliester e com
acabamento nas bordasatraves perfil de pvc para proteção contra
impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema
de elevação pneumatica (a gás). Medidas Assento(mm): largura
425xprofundidade 400 - Medidas encosto (mm): largura 370xaltura 260.
Cor predominante: preta ou azul.

62

UND

R$ 668,13

R$ 41.424,06

25

Cadeiras plásticas em encosto e braço, empilháveis, na cor branca,
medindo 56cm de largura, 60cm de profundidade e 91 cm de altura do
chão até o topo do encosto. Suporte de até 120 kg. Devem atender as
normas NBR

550

UND

R$ 84,50

R$ 46.475,00

26

Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 60watts,
potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais
microfone/linha com efeito Delay entradas: 01 entrada: dupla RCA, 01
entrada cartão SD com comandos play/pause/avanço/retroceder, 01
entrada USB com comandos play/pause/avanço/retroceder. Controle de
volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12 meses

10

UND

R$ 1.372,93

R$ 13.729,30

27

Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta
lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira
com assentos encostos em resina plástica virgem moldado
anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo
processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm,
encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras
com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso ao porta
livros mede 280x85x270mm. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

840

UND

R$ 314,41

R$ 264.104,40

28

Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta
lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira
com assentos encostos em resina plástica virgem moldado
anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo
processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm,
encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras
com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso ao porta
livros mede 280x85x270mm. (COTA RESERVADA 20%)

210

UND

R$ 314,41

R$ 66.026,10
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29

Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras
com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina
termoplástica e em seis cores. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

96

CONJ

R$ 2.956,46

R$ 283.820,16

30

Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras
com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina
termoplástica e em seis cores. (COTA RESERVADA 20%)

24

CONJ

R$ 2.956,46

R$ 70.955,04

31

Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua vez é
constituida de estrutura metálica, o assento é confeccionado em
polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta
por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por
encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de injeção
termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habitual
também pode ser utilizada como brinquedo de balance. Possui tampo
injetado em termoplástico ABS virgem, com espurra minima de parede
3,5mm. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

120

CONJ

R$ 848,59

R$ 101.830,80

32

Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua vez é
constituida de estrutura metálica, o assento é confeccionado em
polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta
por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por
encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de injeção
termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habitual
também pode ser utilizada como brinquedo de balance. Possui tampo
injetado em termoplástico ABS virgem, com espurra minima de parede
3,5mm. (COTA RESERVADA 20%)

30

CONJ

R$ 848,59

R$ 25.457,70

33

conjunto retangular juvenil – o conjunto formado por uma cadeira e uma
mesa. a cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento,
encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. o
assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e
moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões
aproximadas de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de
espessura de parede com cantos arredondados, montado á estrutura por
meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2
(duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que
acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25
mm fenda phillips. na parte frontal, a altura do assento até o chão deve
ser de 355 mm. o encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de
ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e
moldado anatomicamente com acabamento texturizado. suas dimensões
aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura,
com espessura de parede média de 3,5 mm. a peça deve possuir cantos
arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas
cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser
travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero,
na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou
parafusos. a estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção
redonda com ø 19,05 mm e 1 ,5 mm de espessura de parede dobrados e
soldados.

50

UND

R$ 620,96

R$ 31.048,00

34

Data Show/Projetor de imagens, 3000 ansi lumens, contraste 3000:1,
lâmpada: 200w uhe, controle remoto portátil, tela não inclusa, projeção
de 30 a 350 polegadas, dimensões: 22,8x29,5x7,9/ 2,3kg, resolução
1024x768 xga, entrada vga, vídeo composto, s-vídeo, vídeo, áudio, usb
tipo b e hdmi x 1.

23

UND

R$ 2.723,92

R$ 62.650,16

35

Estante de aço com 05 prateleiras, em chapa de aço 24/26 mm e pintura
eletrostática com antiferrugem, na cor cinza, dimensões:
1980x920x300mm

110

UND

R$ 286,24

R$ 31.486,40

36

Fogão 02 bocas-semi industrial, 02 queimadores em ferro fundido, com
registro cromado em baixa

17

UND

R$ 605,90

R$ 10.300,30

37

Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido,
bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores
duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa

40

UND

R$ 882,64

R$ 35.305,60
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38

Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e
extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática
a pó, com alta resistência à corrosão (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

40

UND

R$ 2.669,23

R$ 106.769,20

39

Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e
extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática
a pó, com alta resistência à corrosão (COTA RESERVADA 20%)

10

UND

R$ 2.669,23

R$ 26.692,30

40

Liquidificador - 550w - 34,4x22x22cm - com corpo em plástico
resistente - 5 velocidades - 1,5l - jarra acrílica - tampa dosadora

41

UND

R$ 148,36

R$ 6.082,76

41

Liquidificador semi industrial, capacidade 4 lts, corpo em alumínio
polido, copos, facas e tampas e partes móveis confeccionadas em aço
inoxidável, medindo aproximadamente 25x61 cm-Bivolt (110/220v)

21

UND

R$ 1.218,35

R$ 25.585,35

2

UND

R$ 1.512,78

R$ 3.025,56

2

UND

R$ 1.148,91

R$ 2.297,82

72

UND

R$ 419,22

R$ 30.183,84

56

UND

R$ 603,60

R$ 33.801,60

75

UND

R$ 619,00

R$ 46.425,00

136

UND

R$ 443,78

R$ 60.354,08

86

UND

R$ 347,16

R$ 29.855,76

25

UND

R$ 641,60

R$ 16.040,00

180

UND

R$ 81,87

R$ 14.736,60

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51

Mesa PRESIDENTE com Armário Pedestal. Altura 74cm;
Largura/profundidade 182 x 182cm
Mesa de Reunião Diretoria para 06 lugares - 2,40x1,20m
Mesa com 2 gavetas tam. 1,20x63cm bordas em perfil de pvc, com
chavers, estrutura em aço com pintura epóxi-po na cor cinza, tampo em
madeira, aglomerada com no mínimo 15mm de espessura
Mesa com 4 gavetas, com chaves, dimensões: 14000x600x750mm,
tampa em madeira aglomerada com no mínimo 15mm de espessura,
bordas em perfil de pvc, estrutura em aço com pintura epoxi-po na cor
cinza
Mesa de 1,20x0,60 com estrutura em aço, sem gaveta
Mesa para computador com porta teclado, suporte para CPU, largura
1,20, profundidade 0,94, altura 0,75
Mesa para computador com teclado deslizante, com suporte para CPU e
com furo passa fio na cor cinza, tamanho 90x70x74
Mesa reunião redonda - 120x75 - 15mm - F30
Mesas plasticas em material resistente devem atender as normas NBR,
Suporte de até 80kg
Refrigerador: tipo doméstico 280 lts e entrada para 220 volts

40

UND

R$ 1.960,16

R$ 78.406,40

52

Roupeiro de aço para vestiários com 08 compartimentos, confeccionado
em chapa de aço 24/26, pintura epóxi de alta resistência, com fechaduras
para cadeado, dimensões mínimas: 1,90m de altura x 1,35m de largura e
0,40m de profundidade

14

UND

R$ 786,03

R$ 11.004,42

53

Suporte para TV, em ferro, com parafusos para colocação

15

UND

R$ 62,22

R$ 933,30

54

Tela de Projeção com tripé 1,80 x 1,80 cm NRT 003, estrutura em
100% alumínio, pintura tiinta epóxi de alta resistência, cor preta,
enrolamento automático por molas, tela portátil com alça anatômca para
transporte, Tripé telescópio com ajuste de altura por gatilho de
acionamento suave (altura até 2,80m), Sistema de ajuste de imagem
trapezoidal

5

UND

R$ 599,35

R$ 2.996,75

55

Tela de Projeção Mapa 3,65 x 2,74 (180), em tecido Matte White, com
verso preto, perfil superior e inferior em alumínio com design exclusivo
com pintura eletrostática na cor preta, Ganchos para fixação,
enrolamento manual

5

UND

R$ 539,42

R$ 2.697,10

56

TV LCD 32" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HD, 2 HDMI,
USB, XD Engine, Painel IPS, Smart Energy Saving Plus, Simplink,
Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio: estéreo/SAP
Potência: 10w Clear Voice II Infinite Surround System - Resolução:
1366 x 768 pixels (32") Formato Tela: 16:9 Ângulo de Visão: 178° x
178° Brilho 32":450 cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta

38

UND

R$ 1.860,27

R$ 70.690,26

57

Ventilador com 45cm de diâmetro, com coluna, em 220v, com grade
cromada

135

UND

R$ 530,57

R$ 71.626,95

58

Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada,
com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de grade 50cm,
área de ventilação de no mínimo 40m2, chave liga/desliga, material de
fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

240

UND

R$ 360,59

R$ 86.541,60
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Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada,
com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de grade 50cm,
área de ventilação de no mínimo 40m2, chave liga/desliga, material de
fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos (COTA
RESERVADA 20%)

60

UND

R$ 360,59

R$ 21.635,40

60

Ventilador de teto 3 pás, em ferro, de 220 rpm, área de ventilação
mínimo de 40m, chave liga e desliga, com garantia de 02 anos

100

UND

R$ 247,27

R$ 24.727,00

61

Microfone sem fio, tipo de mão; alimentação: Bateria 9V, ou pilhas
AAA; tipo de modulação: FM; saída RF: Maior que 13 dB; derivação
Máxima: +/- 30kHz; emissão de espúrias: maior que 55dBm; cor: preta.

11

UND

R$ 268,56

R$ 2.954,16

62

Microfone sem fio e de cabeça (headset) - Confortável durável
microfone, cabeça -vestida para aplicativos de desempenho de ativos C/
sistema de transmissão UFC, com frequência pré-definida 1/4, sistema
true diversity de recepção de sinal, conectores de saída XLR,
alimentação do transmissor, (1 bateria 9v). Até 12 sistemas compatíveis
por banda de frequência, a melhor frequência 1/4 "e saídas de um toque
de seleção de frequência quickscan localiza rapidamente; transmissores
sem fio.

4

UND

R$ 320,96

R$ 1.283,84

63

Cadeiras plásticas em encosto e s/braço, empilháveis, na cor branca, 70
x 80 x 101 cm e 91 cm de altura do chão até o topo do encosto. Suporte
de até 120 kg. Devem atender as normas NBR.

200

UND

R$ 39,96

R$ 7.992,00

Valor Total de R$ 3.180.571,13 (três milhões cento e oitenta mil quinhentos e setenta e um reais e treze centavos).
Situação: HOMOLOGADO em 30/01/2020.
Homologado: R.C.M COMERCIO E SERVICOS EIRELI – EPP, CNPJ N° 21.670.318/0001-50, com endereço na Rodovia MA 14, N° 02, Loja 02,
Matinha/MA, CEP: 65.218-000, vencedora de todos os itens. Guimarães - MA, 30 de Janeiro de 2020.
Danielson Torres Ferreira
Secretario Municipal de Administração

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Guimarães, através da Secretaria Municipal, convoca
a Empresa R.C.M CO-MERCIO E SERVICOS EIRELI – EPP,
CNPJ N° 21.670.318/0001-50, com endereço na Rodovia MA 14, N°
02, Loja 02, Matinha/MA, CEP: 65.218-000, para assinatura da Ata
do Registro de Preços decorrente da licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 017/2019 - SRP, referente ao Registro de Preços para
Eventual Aquisição de Materiais permanentes para atender as
necessidades das diversas Secretarias do Município de
Guimarães/MA. Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada
acarretará as sanções previstas em lei. Sendo o que de momento se
nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço. Guimarães – MA, 31
de Janeiro de 2020. Danielson Torres Ferreira Secretario Municipal
de Administração.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0153251/2019. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de
Materiais permanentes entre outros para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Guimarães/MA. VALOR TOTAL
REGISTRADO: R$ 3.180.571,13 (três milhões cento e oitenta mil quinhentos e setenta e um reais e treze centavos). PARTES: Secretário Municipal
de Administração, Secretária Municipal de Educação, Secretária Municipal de Saúde, e a Secretaria Municipal de Assistência Social e
Desenvolvimento Comunitário e a empresa: R.C.M COMERCIO E SERVICOS EIRELI – EPP, CNPJ N° 21.670.318/0001-50, vencedora de todos
os itens; LICITAÇÃO: Pregão Presencial n° 017/2019 - SRP. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 8.666/93, Art. 15, Inciso II, Lei n°
10.520/2002, PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 03 de Fevereiro de 2019. FORO: Fica eleito o Foro de Guimarães/MA. SIGNATÁRIOS: Danielson Torres Ferreira,
Secretário Municipal de Administração, Secretária Municipal de Educação, a Sra. Josenildes Maria Silva Costa, Secretária Municipal de Saúde, o Sr.
Olavo Antonio Cardoso Guimarães e a Sra. Fernanda Cardoso Silva, Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário,
pelas detentoras do Registro de Preços.
LICITANTE: R.C.M COMERCIO E SERVICOS EIRELI – EPP
CNPJ: 21.670.318/0001-50
ENDEREÇO: Rodovia MA 14, N° 02, Loja 02, Matinha/MA, CEP: 65.218-000.
TELEFONE: (98) 3245-9897
REPRESENTANTE: Renan Moisés dos Santos Costa
ENDEREÇO ELETRÔNICO: renanmdc20@hotmail.com

ITEM

DESCRIÇÃO

QNTD

UND

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

1

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 9.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220
Volts

25

UND

R$ 1.318,25

R$ 32.956,25

2

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 12.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220
Volts (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

60

UND

R$ 1.418,12

R$ 85.087,20

3

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 12.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220
Volts (COTA RESERVADA 25%)

20

UND

R$ 1.418,12

R$ 28.362,40

4

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 18.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220
Volts (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

60

UND

R$ 2.563,44

R$ 153.806,40

5

Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 18.000 btu's
compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência,
revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. 220
Volts (COTA RESERVADA 25%)

20

UND

R$ 2.563,44

R$ 51.268,80

6

Ar-condicionado Split 24.000 btu's, compressor rotativo, com um
design atrativo, harmoniza com qualquer ambiente, trabalha com o
gás ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no
INMETRO) e filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99%
de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudáve. 220
Volts (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

60

UND

R$ 2.965,95

R$ 177.957,00

7

Ar-condicionado Split 24.000 btu's, compressor rotativo, com um
design atrativo, harmoniza com qualquer ambiente, trabalha com o
gás ecológico R-410A, possui selo Procel (classificação A no
INMETRO) e filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99%
de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudáve. 220
Volts (COTA RESERVADA 25%)

20

UND

R$ 2.965,95

R$ 59.319,00
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8

Ar Condicionado Split Piso Teto 24.000 BTU/h Frio 42XQL24C5 220 Volts. oferece alta tecnologia e excelente desempenho para
climatização de grandes ambientes. Versátil, com opção de instalação
verticalmente no chão e horizontalmente no teto. Sustentável, possui
função Eco, com operação inteligente da unidade interna que
proporciona maior eficiência energética

20

UND

R$ 3.670,59

R$ 73.411,80

9

Conjunto de Sofá 2 e 3 Lugares, estrutura em madeira eucalipto e
pinus para mais resistência e durabilidade. Seu revestimento trás
conforto, qualidade,acabamento e beleza. Pés em pvc especial para
melhor suporte de peso, juntamente com assento montados com
persintas elásticas de alta resistência garantido suporte de 100 kg por
assento. Dimensões Altura 96 cm Profundidade 93 cm Peso 62 Kg

2

CON
UNT
O

R$ 1.074,24

R$ 2.148,48

10

Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilindrica tipo yale,
com duas chaves, confeccionado em chapas de aço 24/26, dimensões
1,80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza
(AMPLA PARTICIPAÇÃO)

72

UND

R$ 986,79

R$ 71.048,88

11

Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilindrica tipo yale,
com duas chaves, confeccionado em chapas de aço 24/26, dimensões
1,80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza (COTA
RESERVADA 20%)

18

UND

R$ 986,79

R$ 17.762,22

12

Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento
superficial pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo
fechamento portas com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um,
medindo 1,60 X 0,75

88

UND

R$ 695,96

R$ 61.244,48

23

UND

R$ 740,51

R$ 17.031,73

22

UND

R$ 1.506,56

R$ 33.144,32

44

UND

R$ 1.346,40

R$ 59.241,60

96

UND

R$ 751,64

R$ 72.157,44

27

UND

R$ 3.137,57

R$ 84.714,39

18

Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120cm, lateral: 65 cm,
altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de
água refrigerada: 100 1. compressor hermético: 14/5. (COTA
RESERVADA 25%)

9

UND

R$ 3.137,57

R$ 28.238,13

19

Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água
gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de
altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja
(AMPLA PARTICIPAÇÃO)

24

UND

R$ 4.032,01

R$ 96.768,24

20

Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água
gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de
altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja (COTA
RESERVADA 20%)

6

UND

R$ 4.032,01

R$ 24.192,06

21

Cadeira fixa sem braços, com armação de 04 pés de ferro, com acento
e encosto em tecido e espuma injetada D23 selada, estrutura tubularcano 7/8

130

UND

R$ 364,52

R$ 47.387,60

22

Cadeira giratória tipo secretária sem braço, com acento e encosto
ergonômico e basculante regulável, em tecido e espuma injetada D23
selada.

50

UND

R$ 433,96

R$ 21.698,00

13

14

15

16

17

Arquivo de aço 4 gaveteiros, possui sistema de encaixe por
deslizamento, para pastas suspensas, com dimensões de 1,35 x 0,42,
produzido com chapa de aço 24/26mm, fechadura com travamento.
Balança eletrônica digital até 30kg, display de cristal líquido-LCD,
teclado de fácil digitação, prato de pesagem inox de fácil
higienização.
Bebedouro 2 torneiras modelo GNC 1 AE, capacidade de 3,5 litros,
termostato lateral, acionamento por torneiras, baixo consumo de
energia
Bebedouro água - garrafão, material aço inoxidável, tipo torre,
capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e
gelada, características adicionais 2 torneiras, serpentina, mangueira.
Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120cm, lateral: 65 cm,
altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de
água refrigerada: 100 1. compressor hermético: 14/5. (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)
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Cadeira tipo presidente, com braço fixo, com espaldar baixo. Assento
com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para
sustentação do corpo e capa de proteção. Assento esfados com
espuma de poliuterana injetada de densidade 50kg/m³, com espessura
minima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto.
Revestimento em tecido 100% poliester e com acabamento nas
bordasatraves perfil de pvc para proteção contra impactos. Base
giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação
pneumatica (a gás). Medidas (mm): largura 590xprofundidade 600.
Cor predominante: preta ou azul.

12

UND

R$ 972,72

R$ 11.672,64

24

Cadeira tipo secretária, com braço e com regulagem de altura do
mesmo, com espaldar baixo. Assento c regulagem de altura, sendo o
mesmo encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa
de proteção. Assento e encosto esfados com espuma de poliuterana
injetada de densidade 50kg/m³, com espessura minima de 45mm para
o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100%
poliester e com acabamento nas bordasatraves perfil de pvc para
proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta
resistência, com sistema de elevação pneumatica (a gás). Medidas
Assento(mm): largura 425xprofundidade 400 - Medidas encosto
(mm): largura 370xaltura 260. Cor predominante: preta ou azul.

62

UND

R$ 668,13

R$ 41.424,06

25

Cadeiras plásticas em encosto e braço, empilháveis, na cor branca,
medindo 56cm de largura, 60cm de profundidade e 91 cm de altura
do chão até o topo do encosto. Suporte de até 120 kg. Devem atender
as normas NBR

550

UND

R$ 84,50

R$ 46.475,00

26

Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 60watts,
potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais
microfone/linha com efeito Delay entradas: 01 entrada: dupla RCA,
01 entrada cartão SD com comandos play/pause/avanço/retroceder,
01 entrada USB com comandos play/pause/avanço/retroceder.
Controle de volumes independentes Voltagem 220, Cor preta,
garantia de 12 meses

10

UND

R$ 1.372,93

R$ 13.729,30

27

Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta
lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm,
cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldado
anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo
processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm,
encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes
traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso ao
porta livros mede 280x85x270mm. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

840

UND

R$ 314,41

R$ 264.104,40

28

Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta
lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm,
cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldado
anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo
processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm,
encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes
traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso ao
porta livros mede 280x85x270mm. (COTA RESERVADA 20%)

210

UND

R$ 314,41

R$ 66.026,10

29

Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras
com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em
resina termoplástica e em seis cores. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

96

CONJ

R$ 2.956,46

R$ 283.820,16

30

Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras
com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em
resina termoplástica e em seis cores. (COTA RESERVADA 20%)

24

CONJ

R$ 2.956,46

R$ 70.955,04
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Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua
vez é constituida de estrutura metálica, o assento é confeccionado em
polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta
por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por
encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de
injeção termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso
habitual também pode ser utilizada como brinquedo de balance.
Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com espurra
minima de parede 3,5mm. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

120

CONJ

R$ 848,59

R$ 101.830,80

32

Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira por sua
vez é constituida de estrutura metálica, o assento é confeccionado em
polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento polido de dimensões 330x320x4mm. A mesa é composta
por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por
encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de
injeção termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso
habitual também pode ser utilizada como brinquedo de balance.
Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com espurra
minima de parede 3,5mm. (COTA RESERVADA 20%)

30

CONJ

R$ 848,59

R$ 25.457,70

33

conjunto retangular juvenil – o conjunto formado por uma cadeira e
uma mesa. a cadeira deve ser composta por: estrutura metálica,
assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois
parafusos. o assento deve ser confeccionado em polipropileno
copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 305 mm
de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos
arredondados, montado á estrutura por meio de um encaixe em todo o
tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com
aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto
atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. na
parte frontal, a altura do assento até o chão deve ser de 355 mm. o
encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou
abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado
anatomicamente com acabamento texturizado. suas dimensões
aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura,
com espessura de parede média de 3,5 mm. a peça deve possuir
cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de
suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira
e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno
copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de
rebites ou parafusos. a estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de
secção redonda com ø 19,05 mm e 1 ,5 mm de espessura de parede
dobrados e soldados.

50

UND

R$ 620,96

R$ 31.048,00

34

Data Show/Projetor de imagens, 3000 ansi lumens, contraste 3000:1,
lâmpada: 200w uhe, controle remoto portátil, tela não inclusa,
projeção de 30 a 350 polegadas, dimensões: 22,8x29,5x7,9/ 2,3kg,
resolução 1024x768 xga, entrada vga, vídeo composto, s-vídeo,
vídeo, áudio, usb tipo b e hdmi x 1.

23

UND

R$ 2.723,92

R$ 62.650,16

35

Estante de aço com 05 prateleiras, em chapa de aço 24/26 mm e
pintura eletrostática com antiferrugem, na cor cinza, dimensões:
1980x920x300mm

110

UND

R$ 286,24

R$ 31.486,40

36

Fogão 02 bocas-semi industrial, 02 queimadores em ferro fundido,
com registro cromado em baixa

17

UND

R$ 605,90

R$ 10.300,30

37

Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido,
bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores
duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa

40

UND

R$ 882,64

R$ 35.305,60

38

Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e
extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura
eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão (AMPLA
PARTICIPAÇÃO)

40

UND

R$ 2.669,23

R$ 106.769,20
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Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e
extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura
eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão
(COTA
RESERVADA 20%)

10

UND

R$ 2.669,23

R$ 26.692,30

40

Liquidificador - 550w - 34,4x22x22cm - com corpo em plástico
resistente - 5 velocidades - 1,5l - jarra acrílica - tampa dosadora

41

UND

R$ 148,36

R$ 6.082,76

41

Liquidificador semi industrial, capacidade 4 lts, corpo em alumínio
polido, copos, facas e tampas e partes móveis confeccionadas em aço
inoxidável, medindo aproximadamente 25x61 cm-Bivolt (110/220v)

21

UND

R$ 1.218,35

R$ 25.585,35

2

UND

R$ 1.512,78

R$ 3.025,56

2

UND

R$ 1.148,91

R$ 2.297,82

72

UND

R$ 419,22

R$ 30.183,84

56

UND

R$ 603,60

R$ 33.801,60

75

UND

R$ 619,00

R$ 46.425,00

136

UND

R$ 443,78

R$ 60.354,08

86

UND

R$ 347,16

R$ 29.855,76

25

UND

R$ 641,60

R$ 16.040,00

180

UND

R$ 81,87

R$ 14.736,60

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51

Mesa PRESIDENTE com Armário Pedestal. Altura 74cm;
Largura/profundidade 182 x 182cm
Mesa de Reunião Diretoria para 06 lugares - 2,40x1,20m
Mesa com 2 gavetas tam. 1,20x63cm bordas em perfil de pvc, com
chavers, estrutura em aço com pintura epóxi-po na cor cinza, tampo
em madeira, aglomerada com no mínimo 15mm de espessura
Mesa com 4 gavetas, com chaves, dimensões: 14000x600x750mm,
tampa em madeira aglomerada com no mínimo 15mm de espessura,
bordas em perfil de pvc, estrutura em aço com pintura epoxi-po na
cor cinza
Mesa de 1,20x0,60 com estrutura em aço, sem gaveta
Mesa para computador com porta teclado, suporte para CPU, largura
1,20, profundidade 0,94, altura 0,75
Mesa para computador com teclado deslizante, com suporte para CPU
e com furo passa fio na cor cinza, tamanho 90x70x74
Mesa reunião redonda - 120x75 - 15mm - F30
Mesas plasticas em material resistente devem atender as normas
NBR, Suporte de até 80kg
Refrigerador: tipo doméstico 280 lts e entrada para 220 volts

40

UND

R$ 1.960,16

R$ 78.406,40

52

Roupeiro de aço para vestiários com 08 compartimentos,
confeccionado em chapa de aço 24/26, pintura epóxi de alta
resistência, com fechaduras para cadeado, dimensões mínimas: 1,90m
de altura x 1,35m de largura e 0,40m de profundidade

14

UND

R$ 786,03

R$ 11.004,42

53

Suporte para TV, em ferro, com parafusos para colocação

15

UND

R$ 62,22

R$ 933,30

54

Tela de Projeção com tripé 1,80 x 1,80 cm NRT 003, estrutura em
100% alumínio, pintura tiinta epóxi de alta resistência, cor preta,
enrolamento automático por molas, tela portátil com alça anatômca
para transporte, Tripé telescópio com ajuste de altura por gatilho de
acionamento suave (altura até 2,80m), Sistema de ajuste de imagem
trapezoidal

5

UND

R$ 599,35

R$ 2.996,75

55

Tela de Projeção Mapa 3,65 x 2,74 (180), em tecido Matte White,
com verso preto, perfil superior e inferior em alumínio com design
exclusivo com pintura eletrostática na cor preta, Ganchos para
fixação, enrolamento manual

5

UND

R$ 539,42

R$ 2.697,10

38

UND

R$ 1.860,27

R$ 70.690,26

135

UND

R$ 530,57

R$ 71.626,95

58

Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade
cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de
grade 50cm, área de ventilação de no mínimo 40m2, chave
liga/desliga, material de fixação na parede de aço, com garantia
mínima de 02 anos (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

240

UND

R$ 360,59

R$ 86.541,60

59

Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade
cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de
grade 50cm, área de ventilação de no mínimo 40m2, chave
liga/desliga, material de fixação na parede de aço, com garantia
mínima de 02 anos (COTA RESERVADA 20%)

60

UND

R$ 360,59

R$ 21.635,40

56

57

TV LCD 32" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HD, 2
HDMI, USB, XD Engine, Painel IPS, Smart Energy Saving Plus,
Simplink, Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio:
estéreo/SAP Potência: 10w Clear Voice II Infinite Surround System Resolução: 1366 x 768 pixels (32") Formato Tela: 16:9 Ângulo de
Visão: 178° x 178° Brilho 32":450 cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor
preta
Ventilador com 45cm de diâmetro, com coluna, em 220v, com grade
cromada
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60

Ventilador de teto 3 pás, em ferro, de 220 rpm, área de ventilação
mínimo de 40m, chave liga e desliga, com garantia de 02 anos

100

UND

R$ 247,27

R$ 24.727,00

61

Microfone sem fio, tipo de mão; alimentação: Bateria 9V, ou pilhas
AAA; tipo de modulação: FM; saída RF: Maior que 13 dB; derivação
Máxima: +/- 30kHz; emissão de espúrias: maior que 55dBm; cor:
preta.

11

UND

R$ 268,56

R$ 2.954,16

62

Microfone sem fio e de cabeça (headset) - Confortável durável
microfone, cabeça -vestida para aplicativos de desempenho de ativos
C/ sistema de transmissão UFC, com frequência pré-definida 1/4,
sistema true diversity de recepção de sinal, conectores de saída XLR,
alimentação do transmissor, (1 bateria 9v). Até 12 sistemas
compatíveis por banda de frequência, a melhor frequência 1/4 "e
saídas de um toque de seleção de frequência quickscan localiza
rapidamente; transmissores sem fio.

4

UND

R$ 320,96

R$ 1.283,84

63

Cadeiras plásticas em encosto e s/braço, empilháveis, na cor branca,
70 x 80 x 101 cm e 91 cm de altura do chão até o topo do encosto.
Suporte de até 120 kg. Devem atender as normas NBR.

200

UND

R$ 39,96

R$ 7.992,00

Valor Total Registrado de R$ 3.180.571,13 (três milhões cento e oitenta mil quinhentos e setenta e um reais e treze centavos).
Guimarães / MA, 03 de Fevereiro de 2020.

CONVOCAÇÃO

EXTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
O Município de Guimarães, através da Secretaria Municipal de
Educação, convoca o signatário da Empresa R.C.M.
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, doravante denominada
CONTRA-TADA, sediada à Rodovia MA 14, n° 02, loja 2,
Matinha/MA, CNPJ nº 21.670.318/0001-50, neste ato representada
pelo Renan Moisés dos Santos Costa, brasileiro, portador da Cédula
de Identidade n° 324865420006-6 e CPF nº 062.827.453-06, para a
Assinatura do Contrato referente ao Valor Homologado, decorrente
da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019
referente ao objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de
Materiais permanentes entre outros para atender as necessidades da
Secretária Municipal de Educação de Guimarães/MA. Cumpre-nos
informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções
previstas em lei.
Sendo o que de momento se nos apresenta,
subscrevemo-nos com apreço.
Guimarães – MA 14 de Fevereiro
de 2020. Josenildes Maria Silva Costa Secretária Municipal de
Educação
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
O Município de Guimarães, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social convoca o signatário da Empresa JOAO
PATRICIO PEREIRA 43786569387, inscrita no CNPJ
33.499.750/0001-09, situado à Avenida Cândida Mafra, S/N, CEP
65.270-000, Campinho, Bacuri – MA, para a Assinatura do Contrato
referente ao Valor Homologado, decorrente da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 referente ao objeto:
Registro de Preços para Eventual para prestação de serviços fúnebres
com fornecimentos de materiais para atender as necessidades do
Fundo Municipal de Assistência Social. Cumpre-nos informar que a
desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.
Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com
apreço. Guimarães – MA 14 de Fevereiro de 2020. Fernanda Cardoso
Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
e
Desenvolvimento Comunitário

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO
Tomada de Preços n° 001/2018

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
01/TP/01/2018. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
E DO PLANEJAMENTO/MA.
CNPJ: 05.505.334/0001-30.
CONTRATADO: F B DE ANDRADE, CNPJ: 15.224.677/000180. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de Assessoria Contábil, de interesse da Administração
Pública Municipal. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações. VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensal e o
valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para os 12 (doze)
meses. VIGÊNCIA: 02/01/2020 a 31/12/2020. DATA DE
ASSINATURA: 30/12/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ORGÃO: 16 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
FAZENDA
E
PLANEJAMENTO; PROJETO/ATIVIDADE: 04 121 0005 2.074 Manutenção do Setor de Orçamento e Contabilidade;
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3. 3. 90. 39.00 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; FONTE DE RECURSOS:
0100000000 - Recursos Ordinários; SIGNATÁRIOS: Miguelina
Pereira Louzeiro, CPF: 248.240.463-00, Secretária Municipal de
Fazenda e do Planejamento pela CONTRATANTE e Francilélia
Batista de Andrade , CPF 000.523.283-09, Proprietária pela
CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de
2019. Guimarães/MA, 03 de janeiro de 2020, Miguelina Pereira
Louzeiro, CPF: 248.240.463-00, Secretária Municipal de
Fazenda e do Planejamento.
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EXTRATO DO CONTRATO N° 010/2020, PREGÃO
PRESENCIAL N 017/2019. PARTES: A secretaria Municipal de
Educação e a em-presa R.C.M. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, doravante denominada CONTRATA-DA, sediada à Rodovia
MA 14, n° 02, loja 2, Matinha/MA, CNPJ nº 21.670.318/0001-50.
OB-JETO: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Materiais
permanentes entre outros vi-sando atender as demandas do Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB da Prefeitura
Municipal de Guimarães/MA.
BASE LEGAL: Lei Federal
10.520/002 e a Lei Fede-ral n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
Lei Complementar n° 123/2006, Lei complementar 147/2014 e
demais legislações pertinentes. VALOR: R$ 910.165,62 (novecentos
e dez mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos);
VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2020 a partir da data de sua
assinatura. ÓRGÃO: 05 FUNDEB; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
0501 FUNDEB; 12 361 0066 2.023 Manutenção de Apoio
Administrativo
na
Educação
–
FUN-DEB;4.4.90.52.00
Equipamentos e material permanente; Fonte 0105000016; ÓRGÃO
05 FUN-DEB; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 FUNDEB; 12
361 0066 2.023 Manutenção de Apoio Administrativo na Educação –
FUNDEB; 4.4.90.52.00 Equipamentos e material perma-nente; Fonte
0119000000; SIGNATÁRIOS Josenildes Maria Silva Costa,
Secretária Municipal de Educação pela CONTRATANTE e Renan
Moisés dos Santos Costa CPF 027.384.083-54 – Representante pela
CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 17 de fevereiro de
2020.
Guimarães – MA, 17 de fevereiro de 2020. Josenildes
Maria Silva Costa Se-cretária Municipal de Educação
EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2020 RESULTANTE DO
PREGÃO PRESENCIAL DE N° 008/2019. PARTES: Fundo
Municipal de Assistência Social de Guimarães inscrito no CNPJ/MF
sob nº 16.827.254.0001-18, com sede na Rua Dias Vieira, s/n,
Centro, CEP: 65.255-000, Guimarães/MA e a empresa JOÃO
PATRÍCIO PEREIRA 43786569387, inscrita no CNPJ sob o número
33.499.750.0001/09. OBJETO: contratação de empresa especializada
para prestação de serviços fúnebres com fornecimento de materiais
para a Prefeitura Municipal de Guimarães. AMPARO LEGAL: Lei
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR GLOBAL: R$
85.310,00 (oitenta e cinco mil e trezentos e dez reais). VIGÊNCIA:
O prazo de vigência deste Contrato será até 31/12/2020 a partir de
sua assinatura. RECURSOS: Órgão 03 Secretaria Municipal de
Assistência Social – Unidade Orçamentária 0301 Manutenção e
Funcionamento do Fundo – 04 122 0006 4.002 Manutenção e
Funcionamento do Fundo – 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/
dist.
Gratuita
Fonte
0100000000
recursos
ordinários.
ASSINATURA: Fernanda Cardoso Silva, CPF n.º 007.339.403-31,
Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento
Comunitário e a empresa JOÃO PATRÍCIO PEREIRA
43786569387, CNPJ: 33.499.750.0001/09, João Patrício Pereira,
CPF n.º 437.865.963-87, representante legal. GUIMARÃES – MA,
18 de fevereiro de 2020.
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