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PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
1. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA - ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 030401/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2021-CPL/CMS
Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE
SATUBINHA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.620.056/0001-01,
com sede à Rua Humberto de Campos, 10, Centro,
Satubinha/MA,
doravante
denominada
ÓRGÃO
GERENCIADOR, neste ato representada pelo Presidente o Sr.
Josué Silva Franklin, considerando o Pregão Presencial n°
01/2021-CPL/CMS, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo
resultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada no dia
03 de fevereiro de 2021 indica como vencedores as empresas:
COMERCIAL BRANDÃO LTDA e P B DE CARVALHO
COMÉRCIO, de acordo com os autos do Processo
Administrativo N.º 030401/2021.
RESOLVE:
Registrar os preços dos produtos propostos pelas empresas:
COMERCIAL BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
30.368.334/0001-83, localizada na Rua da Salvação, nº 102,
Centro, Satubinha/MA, representada pela Sra. Michelle da Silva
Brandão Nascimento, portadora do RG sob o nº 0434528820113
SSP/MA e CPF sob o nº 011.224.473-45; e P B DE CARVALHO
COMÉRCIO, inscrita no CNPJ sob o nº 37.851.047/0001-79,
localizada na Rua da Serraria, nº 133, Sala 01, Centro, Pio
XII/MA, representada pela Sra. Pamela Barbosa de Carvalho,
portadora do RG sob o nº 039165022010-8 SSP/MA e CPF sob o
nº 059.259.903-58, nas quantidades estimadas, de acordo com
a classificação por elas alcançadas, por item, atendendo às
condições previstas no instrumento convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas estabelecidas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e
10.520/02.
1. DO OBJETO

1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para
eventual aquisição de materiais de expediente, limpeza
e gêneros alimentícios em geral, destinado a atender as
necessidades da Câmara Municipal de Satubinha/MA,
especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO
PRESENCIAL N° 01/2021-CPL/CMS, que passa a
fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação
e proposta de preços apresentadas pelas licitantes
vencedoras, conforme consta nos autos do Processo
Administrativo n° 030401/2021.
2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo
nas quantidades indicadas no Anexo I deste
instrumento, podendo o Órgão promover as aquisições
de acordo com suas necessidades.

1. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses,
contado a partir de sua assinatura.

1. O gerenciamento deste instrumento caberá à CÂMARA
MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA.
2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
utilizada para aquisições do respectivo objeto, por
qualquer Secretaria e/ou Departamento da
Administração Pública, Direta ou Indireta, do Município
de Satubinha/MA.

1. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos
ou entidades da Administração Municipal relacionadas
no objeto deste Edital.
2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços deverão apresentar suas solicitações de
aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que
formalizará por intermédio de instrumental contratual
ou emissão de nota de empenho de despesa ou
autorização de compra ou outro instrumento
equivalente, na forma estabelecida no § 4° do art. 62 da
Lei n° 8.666/93, e procederá diretamente a solicitação
com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida
a ordem de classificação.
3. Os quantitativos dos contratos serão sempre fixos e os
preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4. Aplicam-se aos contratos as disposições pertinentes da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e demais normas cabíveis.
5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços manterão o órgão gerenciador informado a
respeito dos processos de aquisições por meio de
registro de preços, devendo encaminhar cópia dos
comprovantes das aquisições, para a anexação ao
respectivo processo de registro.
6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
admitirá a adesão de "Órgão não-participante ou
carona", conforme Decreto nº 7.892/13 e Lei Federal n°
8666/93.
7. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do
certame licitatório, sendo que serão denominadas
"Órgão não-participante ou carona".
8. Os órgãos ou entidades que não participaram do
registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
mediante consulta dirigida ao Prefeito Municipal,
contendo a informação do item e a quantidade desejada,
que posteriormente encaminhará ao órgão gerenciador
da Ata, para que este verifique a possibilidade de
utilização da Ata de Registro de Preços, com os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.
9. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.
10. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços não concorde, deverá encaminhar
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

correspondência mencionando a impossibilidade de
atender, sendo então comunicado ao “órgão nãoparticipante ou carona” a impossibilidade de sua adesão
à Ata de Registro de Preços. Caso ele concorde, deverá
encaminhar correspondência mencionando, devendo ser
anexado uma cópia da correspondência no processo.
Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de
Adesão do “carona” e o respectivo apostilamento em Ata
de Registro de Preços dos “órgãos não-participantes ou
carona”, para futuro acatamento dos pedidos.
Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser
providenciada a publicação do extrato na imprensa
oficial, e as cópias dos documentos deverão ser
anexados ao processo que originou o registro de preços.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere
este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade,
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
O instrumento convocatório deverá prever que o
quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de
preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a aquisição ou, contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
A responsabilidade do órgão carona é restrita às
informações que esse produzir, não respondendo pelas
eventuais irregularidades do procedimento licitatório.
Compete ao “órgão não-participante ou carona” os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,
de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
A Câmara Municipal de Satubinha/MA como órgão
gerenciador não responde pelos atos do órgão carona.

1. D O S
PREÇOS,
QUANTITATIVOS

ESPECIFICAÇÕES

E

1. Os preços registrados, as especificações dos produtos,
os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e
representantes legais, encontram-se elencados no
ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços.

1. DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA

1. As contratadas ficam obrigadas a fornecerem os
produtos, entregando-os nos endereços contidos na
Ordem de Fornecimento emitida pelo Órgão
Contratante, quando for o caso.
2. A entrega dos produtos deverá ser imediatamente após
recebimento da Ordem de Fornecimento, ou no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, quando for o caso.

1. DA REVISÃO DE PREÇOS

1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo
período de vigência da presente Ata, admitida a revisão
no caso de desequilíbrio da equação-financeira inicial
deste instrumento.
2. Os preços registrados que sofrerem revisão, não
ultrapassarão os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o
valor originalmente constante da proposta e aquele
vigente no mercado à época do registro.
3. Caso o preços registrado seja superior à média dos
preços de mercado, o Órgão Gerenciador, solicitará
ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo no
mercado.

1. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
cancelada de pleno direito, pelo Órgão Gerenciador,
quando:
a. O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes
desta Ata de Registro de Preços;
b. O preço registrado se apresentar superior ao praticado
no mercado e não houver sucesso nas negociações para
sua redução, com as empresas registradas na Ata;
c. Houver solicitação do(s) Órgão(s) Participante(s),
devidamente justificadas, em razão de inexecução
parcial ou total de ordem de fornecimento decorrente
deste registro;
d. Por razões de interesse público, devidamente
demonstradas e justificadas pelo(s) Órgãos
Participante(s) ou pelo Órgão Gerenciador;
e. Provocado pelo Fornecedor, mediante solicitação por
escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços.
1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado,
o(s) Fornecedor(es) será(ao) comunicado(s)
formalmente, através de documento que será
juntado ao processo administrativo da presente
Ata, após sua ciência.
2. No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência
da decisão, a comunicação será feita através de
publicação no Diário Oficial do Município,
considerando-se cancelado o preço registrado a
partir dela.
3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento
dos preços registrados poderá não ser aceita
pelo Órgão Gerenciador, facultando-se à este,
neste caso, a aplicação as penalidades cabíveis.

1. DA PUBLICAÇÃO

1. O Órgão Gerenciador fará publicar o extrato da presente
Ata no Diário Oficial do Município e no quadro de avisos
da Câmara Municipal de Satubinha/MA – MA, após sua
assinatura, nos termos da legislação Vigente.
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EMPRESA: COMERCIAL BRANDÃO LTDA
CNPJ: 30.368.334/0001-83
Endereço: Rua da Salvação, nº 102, Centro,
Satubinha/MA

1. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão
registradas por intermédio de lavratura de Termos
Aditivos ou Apostila mentos, a presente Ata de Registro
de Preços, conforme o caso.
2. Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL
Nº 01/2021-CPL/CMS e seus anexos e as propostas das
empresas registradas nesta Ata.
3. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos
produtos caso em que a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA.
4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis
Federais n° 8.666/93 e 10.520/02.
5. As penalidades passíveis de aplicação são aquelas
descritas no item 18 do edital do certame.

1. DO FORO

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

VALOR
DISCRIMINAÇÃO
MARCA
UND QUANT
UNIT
TOTAL
o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios em
geral, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Satubinha/MA.
Colchete em Aço Latonado Cabeça
9
Redonda Numero 12 (doze), Em Caixa
bacchi
cx
10
R$10,75
R$107,50
Com 72 Unidades
Colchete em Aço Latonado Cabeça
10
Redonda Numero 15 (quinze), Em Caixa bic
cx
10
R$18,00
R$180,00
Com 72 Unidades
Dispenser redondo para copos
descartáveis de 200ml, com tampa,
13
confeccionada em metal inoxidável,
acrilex
un
5
R$62,00
R$310,00
dotado de suporte para fixação na lateral,
de bebedouros ou de paredes.
Estilete com trava de segurança, cabo
plástico, lâmina de aço com duplo ângulo
18
leonora
pct
10
R$36,00
R$360,00
de corte para maior durabilidade, carbono
largo, 22mm, pct c/12 unidades
Extrator grampo, material aço inoxidável,
tipo espátula, características adicionais
19
leonora
pct
30
R$34,00
R$1.020,00
dimensões 150x20mm pacote com 12
unidades
Fita Adesiva Transparente Tamanho
20
45mmx50 mt, similar a Scotch, Pct C / 12 aldebras
pct
10
R$47,00
R$470,00
Rolos cada
Fita gomada de 45mm x 50m, com as
seguintes características: gramatura do
21
aldebras
pct
10
R$13,00
R$130,00
papel - 80 g/m2; camada de cola vegetal ITEM

27

34

45

47

EMPRESAS REGISTRADAS:
48

49

P B DE CARVALHO COMÉRCIO
Pamela Barbosa de Carvalho
Proprietária
50

ANEXO ÚNICO – A
REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030401/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2021 – CPL/CMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 030401/2021
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
51

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de
Preços n.º 030401/2021, celebrada entre a CÂMARA
MUNICIPAL DE SATUBINHA e as Empresas que tiveram
seus preços registrados, em face à realização do Pregão
Presencial n.º 01/2021 – CPL/CMS.
OBJETO: o Registro de Preço para eventual aquisição de
materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios em
geral, destinado a atender as necessidades da Câmara
Municipal de Satubinha/MA.

e-mail:

EMPRESA: COMERCIAL BRANDÃO LTDA

37

COMERCIAL BRANDÃO LTDA
Michelle da Silva Brandão Nascimento
Sócia Administradora

Telefone/Fax: (98) 3654-0543

QUADRO 2 – PRODUTOS REGISTRADO

35

CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA
Josué Silva Franklin
Presidente da Câmara Municipal

e-mail:

EMPRESA: P B DE CARVALHO COMÉRCIO
CNPJ: 37.851.047/0001-79
Endereço: Rua da Serraria, nº 133, Sala 01, Centro, Pio
XII/MA

Satubinha/MA, 10 de fevereiro de 2021,
ÓRGÃO GERENCIADOR:

Telefone/Fax: (98) 98418-1950

52

30g/m2. Pct com 12 unidades
Grampo trilho plástico 80mm para 600
folhas, pacote com 50 unidades
Pasta arquivo, material plástico polionda,
largura 250mm, altura 325mm, lombada
55 mm. aproximadamente, cor branco
translúcido, característica com aba e
elástico
Pasta arquivo, confeccionado em papelão
polionda, revestimento na cor branca,
aprox.. 13cm x 25cm x 35
Perfurador papel, material metal e
plástico, tipo grande, tratamento
superficial niquelado, capacidade
perfuração de no minimo 150fl,
funcionamento manual, características
adicionais pino vazador aço temperado,
alavanca e haste aço
Tesoura de aço inoxidável, 8 polegadas,
com cabo de polipropileno preto, ponta
arredondada, apropriada para uso escolar
ou de bolso.
ACHOCOLATADO EM PÓ, instantâneo
tradicional, a base de cacau em pó.
Acondicionado em embalagens de 400g.
Prazo de validade mínimo de 06 meses a
partir da data de entrega.
AÇÚCAR TIPO REFINADO, obtido da
cana de açúcar, especial filtrado ou
refinado, isento de substâncias estranhas
e/ou nocivas, acondicionado em pacote de
1kg. Prazo de validade mínimo de 06
meses a partir da data de entrega.
ADOÇANTE LÍQUIDO dietético a base de
frutose, aspartame ou sucralose.
Acondicionado em frasco de 100ml. Prazo
de validade mínimo de 06 meses a partir
da data de entrega.
BISCOITO DOCE TIPO MARIA, a base de:
farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal
hidrogenada / amido de milho /açúcar
invertido / soro de leite / sal / fermento
químico. Acondicionado em embalagem
tipo 3 em 1, contendo identificação do
fabricante, informações nutricionais, data
de fabricação e prazo de validade mínimo
de 06 meses a partir da data de entrega.
Serão rejeitados biscoitos malcozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais.
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA,
SABOR COCO, a base de: farinha de trigo
/ açúcar / gordura vegetal hidrogenada /
lecitina de soja / amido de milho / açúcar
invertido / leite de coco / coco ralado /
leite integral / sal / aroma artificial de
coco. Acondicionado em embalagem
contendo identificação do fabricante,
informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de
06 meses a partir da data de entrega.
Serão rejeitados biscoitos malcozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais. 400g pc
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA,
SABOR LEITE, a base de: farinha de trigo
/ açúcar / gordura vegetal hidrogenada /
lecitina de soja / amido de milho / açúcar
invertido / leite integral / sal.
Acondicionado em embalagem contendo
identificação do fabricante, informações
nutricionais, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 06 meses a partir
da data de entrega. Serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados e de
características organolépticas anormais.
400g pct

são domingos

pct

10

R$18,00

R$180,00

frama

un

200

R$5,50

R$1.100,00

frama

un

150

R$3,55

R$532,50

leonora

un

5

R$130,00

R$650,00

sg

un

30

R$18,00

R$540,00

italac

pct

300

R$5,80

R$1.740,00

cruzeiro

kg

1000

R$2,80

R$2.800,00

marata

un

100

R$4,00

R$400,00

estrela

pct

500

R$4,00

R$2.000,00

mabel

pct

300

R$4,50

R$1.350,00

estrela

pct

300

R$5,00

R$1.500,00

QUADRO 1 – DADOS DAS EMPRESAS FORNECEDORAS
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

BISCOITO SALGADO, tipo Club social,
sabores variados – composição básica
farinha de trigo enriquecida com ácido
fólico e ferro, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar e outras substâncias
permitidas, acondicionado em
embalagens impermeáveis, com 6 de
144g, fechadas, embaladas, contendo
identificação do fabricante, informações
nutricionais, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 06 meses a partir
da data de entrega.
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, a
base de: farinha de trigo/ gordura vegetal
hidrogenada / açúcar / amido de milho /
sal refinado / fermento / leite ou soro /
outros, composição nutricional mínima:
12% de proteínas / valor calórico 440
kcal. Acondicionado em embalagem tipo 3
em 1, contendo identificação do
fabricante, informações nutricionais, data
de fabricação e prazo de validade mínimo
de 06 meses a partir da data de entrega.
Serão rejeitados, os biscoitos malcozidos,
queimados e de características
organolépticas
BISCOITO TIPO MAISENA, a base de:
farinha de trigo / gordura vegetal
hidrogenada / açúcar / amido de milho,
composição nutricional mínima (100g):
8,5g proteína / 9g lipídios / 74g hidrato de
carbono / valor calórico 411 kcal.
Acondicionado em embalagem tipo 3 em
1, contendo identificação do fabricante,
informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de
06 meses a partir da data de entrega.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais. 400g
CAFÉ tipo moído, torrado, aroma e sabor
característicos de café, tipo forte,
acondicionado em embalagem
aluminizada interna e externamente,
embalado a vácuo, contendo selo ABIC,
identificação do fabricante, informações
nutricionais, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 06 meses a partir
da data de entrega. Pacote de 500g.
CHÁ DE ERVA-DOCE, valor calórico 0
Kcal, carboidratos 0 g, proteínas 0 g,
gorduras totais 0 g, sódio 0mg, potássio
37mg. Acondicionado em sachê
correspondente a uma porção de 200ml,
reembalado em caixa 300g / 15 sachê,
contendo identificação do fabricante,
informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de
06 meses a partir da data de entrega.
CHÁ MATTE tostado, valor calórico 0
Kcal, carboidratos 0 g, proteínas 0 g,
gorduras totais 0 g, sódio 0mg, potássio
37mg. Acondicionado em sachê
correspondente a uma porção de 200ml,
reembalado em caixa de 300g / 15 sachês,
contendo identificação do fabricante,
informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de
06 meses a partir da data de entrega.
FÉCULA DE MANDIOCA, isenta de
sujidades e/ou parasitas. Acondicionada
em embalagem de 1 kg, contendo
indicação do fabricante, informações
nutricionais, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 06 meses a partir
da data de entrega.
FLOCOS DE ARROZ, Farinha de arroz em
flocos, acondicionada em pacote de 500g,
contendo indicação do fabricante,
informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de
06 meses a partir da data de entrega.
FLOCOS DE MILHO, Farinha de milho
amarela em flocos, acondicionada em
pacote de 500g, contendo indicação do
fabricante, informações nutricionais, data
de fabricação e prazo de validade mínimo
de 06 meses a partir da data de entrega.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, instantâneo,
sem adição de açúcar, rico em vitaminas
A e D. Acondicionado em embalagem
Tetra Pak de 400g, contendo indicação do
fabricante, informações nutricionais, data
de fabricação e prazo de validade mínimo
de 10 meses a partir da data de entrega.
MARGARINA VEGETAL, cremosa, com
sal, composta de 80% de lipídios, obtida
de emulsão de gorduras e óleos
alimentares vegetais, podendo conter
vitamina e outras substâncias permitidas,
com aspecto, cor cheiro e sabor próprio.
Acondicionada em embalagem de 500g,
contendo indicação do fabricante,
informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de
06 meses a partir da data de entrega.
MASSA PRONTA PARA BOLO, sabores
variados: chocolate, baunilha e laranja.
Acondicionadas em embalagem de 450g,
contendo indicação do fabricante,
informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade mínimo de
90 dias a partir da data de entrega.
MILHO PARA PIPOCA, acondicionado em
pacotes de 500g, contendo indicação do
fabricante, informações nutricionais, data
de fabricação e prazo de validade mínimo
de 06 meses a partir da data de entrega.
OVO DE GALINHA, casca limpa,
resistente, sem deformações, trincas ou
sujidades, próprio para o consumo, com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Acondicionados em cartela
contendo 30 unidades.
PÃO DE FORMA INTEGRAL, regional,
acondicionado em embalagem de 400g,
contendo identificação do produto, data
de fabricação e prazo de validade.
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500

R$3,50

R$1.750,00
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pct
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R$4,25

R$2.125,00
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pct

300

R$4,50

R$1.350,00
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marata

pct
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R$4,75

R$2.375,00
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R$3,00

R$300,00
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marata
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100

R$3,00

R$300,00

amafil

kg

50

R$5,00

R$250,00
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pct

150

R$3,50

R$525,00

coringa

Pc
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R$2,00
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pct

500

R$12,00
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pct
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R$3,75

R$375,00
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marata

pct
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R$3,50

R$350,00
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são paulo

crt

500

R$14,00

R$7.000,00

vitapão

pct

250

R$7,50

R$1.875,00

90

91

92

PÃO FRANCÊS, unidade com 50g,
regional, acondicionado em embalagem
vitapão
contendo identificação do produto, data
de fabricação e prazo de validade.
PÃO, TIPO HOT-DOG, (massa fina),
unidade com 50g, regional, contendo
vitapão
identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
POLPA DE ACEROLA, acondicionada em
pacote de 400g. Embalagem lacrada com
identificação do produto, marca do
sabor nativo
fabricante, prazo de validade e peso
líquido
POLPA DE CAJÁ, acondicionada em
pacote de 400g. Embalagem lacrada com
identificação do produto, marca do
sabor nativo
fabricante, prazo de validade e peso
líquido
POLPA DE GOIABA, acondicionada em
pacote de 400g. Embalagem lacrada com
identificação do produto, marca do
sabor nativo
fabricante, prazo de validade e peso
líquido
PRESUNTO FATIADO, resfriado, 1ª
qualidade, embalagem lacrada com
identificação do produto, marca do
firmesa
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
QUEIJO COALHO,1ª qualidade,
embalagem lacrada com identificação do
firmesa
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
QUEIJO MUÇARELA FATIADO, resfriado,
1ª qualidade, embalagem lacrada com
identificação do produto, marca do
firmesa
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
REFRIGERANTE "ROSADO", com
sacarose, acondicionado em embalagem
jesus
pet de 2L, reembalado em fardo com 6
unidades.
REFRIGERANTE A BASE DE COLA, com
sacarose, acondicionado em embalagem
coca cola
pet de 2L, reembalado em fardo com 6
unidades.
REFRIGERANTE A BASE DE COLA, sem
sacarose, acondicionado em embalagem
coca cola
pet de 2L, reembalado em fardo com 6
unidades.
REFRIGERANTE A BASE DE GUARANÁ,
com sacarose, acondicionado em
antarctica
embalagem pet de 2L, reembalado em
fardo com 6 unidades.
REFRIGERANTE A BASE DE LARANJA,
com sacarose, acondicionado em
fanta
embalagem pet de 2L, reembalado em
fardo com 6 unidades.
SUCO CONCENTRADO NATURAL,
SABOR CAJU, sem adição de corante,
conservantes, aromatizantes e/ou agentes
químicos, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios, isento de parasitas,
sujidade e/ou larvas. Acondicionado em
palmeiron
embalagem de 500ml, contendo indicação
do fabricante, informações nutricionais,
data de fabricação e prazo de validade
mínimo de 11 meses a partir da data de
entrega.
SUCO CONCENTRADO NATURAL,
SABOR GOIABA, sem adição de corante,
conservantes, aromatizantes e/ou agentes
químicos, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios, isento de parasitas,
sujidade e/ou larvas. Acondicionado em
jandai
embalagem de 500ml, contendo indicação
do fabricante, informações nutricionais,
data de fabricação e prazo de validade
mínimo de 11 meses a partir da data de
entrega.
ÁGUA SANITÁRIA: Especificação:
alvejante e desinfetante, composta de:
Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio,
Cloreto de Sódio e água filtrada, teor 2,0
a 2,5% PP, embalagem de cor leitosa,
lava bem
impedindo a passagem de luz, com bico
dosador munido de tampa – acoplados.
Frascos com 1 litro, acondicionados em
caixa de papelão contendo 12 litros por
caixa.
ÁLCOOL EM GEL: Especificação:
antisséptico NEUTRO, para higienização
das mãos. À base de álcool etílico 70%,
com agentes hidratantes que promovem sol
assepsia a seco rápida, sem deixar odor
residual. Embalagem plástica contendo
500ml.
ÁLCOOL LIQUÍDO: Especificação:
antisséptico NEUTRO, para higienização
das mãos. À base de álcool etílico 70%,
estar
com agentes hidratantes que promovem
assepsia a seco rápida, sem deixar odor
residual. Embalagem plástica contendo 1l.
COADOR PARA CAFÉ: Especificação:
Tecido em algodão com medidas
hipertextil
aproximadamente 15 x 22, aramado.
COPOS DESCARTAVEIS PARA ÁGUA 180
ML: Especificação: Caixa com 25 pacotes
marata
com 100 unidades cada, especificações do
produto e MARCA DO FABRICANTE.
COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ,
C/50 ML: Especificação: Caixa com 50
pacotes com 100 unidades cada.
DESINFETANTE: Especificação: a base
d'água, concentrado Eucalipto, Floral ou
lavanda, para Lavagem geral de
superfícies, banheiros e utensílios.
Antisséptico, germicida e bactericida,
aspecto físico: líquido. Embalagem de 1
litro, cx c/ 12 unidades.
DESODORIZADOR DE AMBIENTE:
Especificação: desodorizador de ambiente
spray fragrância, lavanda, frasco
contendo 400 ml. caixa com 12 unidades.
DETERGENTE LIQUIDO: Especificação:
Detergente para limpeza de maos e
superfícies planas, quaisquer utensílios
domesticos ou não, contendo 500 ml com
aroma variado. Caixa com 24 unidades.
KIT LIMPEZA: Especificação: contendo
balde com espremedor, bruxa refil e cabo.

www.satubinha.ma.gov.br

un

2000

R$0,35

R$700,00

un

2000

R$0,55

R$1.100,00

pct

250

R$6,00

R$1.500,00

pct

250

R$6,75

R$1.687,50

pct

250

R$5,50

R$1.375,00

kg

100

R$15,50

R$1.550,00

kg

100

R$30,00

R$3.000,00

kg

100

R$35,00

R$3.500,00

gf

200

R$7,00

R$1.400,00

gf

200

R$7,00

R$1.400,00

gf

200

R$7,00

R$1.400,00
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200

R$6,00

R$1.200,00
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R$6,00

R$1.200,00

fr

1000

R$2,80

R$2.800,00

fr

1000

R$3,25

R$3.250,00

cx

10

R$36,00

R$360,00

un

30

R$12,00

R$360,00

un

50

R$8,00

R$400,00

un

200

R$4,25

R$850,00

cx
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R$1,50

R$300,00

marata

cx

200

R$2,25

R$450,00

lava bem

cx

10

R$40,00

R$400,00

bom ar

cx

5

R$92,00

R$460,00

lava bem

cx

5

R$44,00

R$220,00

flex limp

un

5

R$92,00

R$460,00
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FLANELA PARA LIMPEZA: Especificação:
Flanela para limpeza cor laranja com
medida mínima de 40 x 60 cm, etiqueta
costurada constatando a os dados de
união textil
identificação do fabricante o produto
deverá ser acondicionado em sacos
plásticos e lacrado, contendo 12 unidades
FÓSFORO: Especificação: pacotes com 10
caixas, caixas com 40 palitos,
parana
especificações do produto e marca do
fabricante.
LUVA: Especificação: em látex para
procedimento tamanho M e G. embalado medix
em caixa com 100 unidades
PÁ PARA LIXO: Especificação: material
coletor plástico, material cabo madeira,
comprimento cabo 80 cm, comprimento
colet
20 cm, largura 18 cm, aplicação limpeza,
características adicionais cabo revestido
em plástico
PALITO DE DENTE: Especificação: em
material de bambu, natural, caixinha com parana
100 unidades
PANO DE CHÃO: Especificação:
união textil
Dimensões mínimas: 70 x 50 cm.
PAPEL HIGIÊNICO SIMPLES:
Especificação: Papel higiênico folha
simples, picotado composto por 100% de
fibras naturais, acondicionados em pcts
com 4 unidades com os seguintes ensaios:
gramatura mínima de 15g/m2 espessura
mínima de 0,85 em MM/16 folhas
floral
capacidade absorção de água
comprimento de 30 metros largura do
rolo de mínima de 100 mm diâmetro do
rolo de 95mm peso do rolo mínimo de 70
gramas, composição fibrosa selo de
certificado pelo INMETRO.
PAPEL TOALHA: Especificação: cor:
branca, textura: folha simples alta
qualidade - gofrado, gramatura: 32 a 34
g/m², matéria prima: celulose fc (100%
mile
fibras virgens), formato: folhas
intercaladas - 2 dobras, pacote com 250
folhas, 2 dobras cada, dimensões 20 x
23cm, pacote com 2 rolos.
RODO DE BORRACHA: Especificação:
Rodo em polipropileno, medidas 38 cm x 6
cm x 3 cm tubular, borracha em eva duplo
contendo 1,30 m de comprimento,
bellano
medindo fora da base 3cm x 0,05 cm
cada, cor preta cabo de madeira
encapada.
SABÃO EM BARRA: Especificação: Sabão
em pedra Glicerinado, em barra de 200
gramas, embalado em pcts com 5 peças
composição sabão de ácido graxos de
coco/babaçu, sabão de ácido graxos de
ipê
soja sabão de ácido graxos de sebo, sabão
de graxos de coadjuvantes, glicerina
agentes ati-depositantes. Perfume
pigmento em água
SABÃO EM PÓ: Especificação:
Embalagens c/ 500g, embalagem plástica alá
ou em papel.
SABONETE EM BARRA: Especificação:
Sabonete Glicerinado, em barra de
lux
90gramas, embalado em individualmente.
SABONETE LIQUIDO: Especificação: em
embalagens de 350ml com os aromas
protex
variados
SACO PLÁSTICO PARA LIXO:
Especificação: Saco Plástico especial para
coleta de lixo, capacidade aproximada de
100 Litros Extra reforçado fabricado em ultra
polietileno de baixa densidade,
acondicionados em rolo contendo 100
unidades
SACO PLÁSTICO PARA LIXO:
Especificação: Saco Plástico especial para
coleta de lixo, capacidade aproximada de
15 Litros Extra reforçado fabricado em
ultra
polietileno de baixa densidade,
acondicionados em rolo contendo 100
unidades
SACO PLÁSTICO PARA LIXO:
Especificação: Saco Plástico especial para
coleta de lixo, capacidade aproximada de
30 Litros Extra reforçado fabricado em
ultra
polietileno de baixa densidade,
acondicionados em rolo contendo 100
unidades
SACO PLÁSTICO PARA LIXO:
Especificação: Saco Plástico especial para
coleta de lixo, capacidade aproximada de
50 Litros Extra reforçado fabricado em
ultra
polietileno de baixa densidade,
acondicionados em rolo contendo 100
unidades
TOALHA DE ROSTO: Especificação: 100%
algodão, tamanho de 45 x 70 cm, com
primata
estampas sortidas.
TOALHA PARA MÃO: Especificação:
Tecido 100% algodão dimensões mínimas: primata
42x70 Cm.
VASSOURA DE PIAÇAVA: Especificação:
nº 04, 100% piaçava pura (isenta de fios
provenientes de crina vegetal tingida),
base em plástico duro com cabo reforçado Piaçalux
em madeira resistente, plastificado,
perfeitamente adaptado à base da
vassoura.
VASSOURA DE PALHA: Especificação:
material das cerdas palha, material do
cabo madeira, comprimento das cerdas 60 natural
cm, com cabo comprido para limpeza em
geral.
VASSOURA DE PÊLO: Especificação:
medindo 120cm de comprimento, e base
retanbular com 40cm, macia, com cabo
condor
reforçado, confeccionado em madeira
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R$50,00
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10
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R$2,25
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un
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R$8,25

R$123,75
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resistente, plastificado e perfeitamente
adaptado à base.
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EMPRESA: P B DE CARVALHO COMÉRCIO
VALOR
DISCRIMINAÇÃO
MARCA
UND QUANT
UNIT
TOTAL
o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios em
geral, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Satubinha/MA.
ITEM
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Caneta esferográfica, escrita 1.6, corpo
em material plástico transparente com
orifício lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio com
esfera de 1 mm cx c/50 – fabricação
nacional cx c/50 um, cores diversas
Caneta esferográfica, escrita fina, corpo
em material plástico transparente com
orifício lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio com
esfera de 1 mm cx c/50 – fabricação
nacional cx c/50 unidades, cores diversas.
Caneta esferográfica, escrita grossa,
corpo em material plástico transparente
com orifício lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio com
esfera de 1 mm cx c/50 – fabricação
nacional cx c/50 unidades, cores diversas
Clipe, tratamento superficial niquelado,
tamanho 4/0, material metal, formato
paralelo - caixa 50un
Clipe, tratamento superficial niquelado,
tamanho 6/0, material metal, formato
paralelo - caixa 50un
Clipe, tratamento superficial niquelado,
tamanho 8/0, material metal, formato
paralelo - caixa 50un
Cola branca, secagem rápida, tubo com
90g, não tóxica. Caixa com 12 unidades
Cola em bastão na cor branca, não tóxica,
lavável, para uso em papel, secagem
instantânea, com no mínimo 9gr.
Corretivo em frta, tipo roller, com
correção instantânea e seca. Med. 5mm x
6mm. Caixa com 12 unidades
Corretivo líquido, material base d’água secagem rápida, apresentação frasco,
aplicação papel comum, volume 18ml,
composição resina/água/plastificante e
pigmentos, cx c/12 unidades
Envelope saco ouro liso (80 gramas,
185x248 mm, caixa com 500 unidades)
Envelopes para papel A4, Descrição
Detalhada: - envelope, material papel
kraft, gramatura 75, tipo saco comum,
comprimento 280, cor parda, impressão
baixo-relevo, largura 200. Pct com 10
unidades
Escarcela A/Z capa em papelão prensado,
tamanho ofício lomt/o estreito, 02 (duas)
argolas fixas de metal na contra capa,
identificador em material plástico, na
lateral externa cx d 12
Escarcela plástica com aba e elástico,
18mm, tamanho oficio II
Grampeador de Metal, Tipo Mesa, para
Grampo 23/10 Para 100 Folhas
Grampeador tipo alicate em metal com
cabo emborrachado, med. Aprox.. 20cm,
ação automática, trilho fixo, com
mecanismo antijam, para grampos 26/6,
para grampear no mínimo 25 folhas
Grampeador, tratamento superficial
pintado, material metal, tipo mesa,
capacidade 25fl, tamanho grampo 26/6,
características adicionais base plástica
antiderrapante, cabeça em plástico,
medidas aproximadas: comprimento
12cm, largura 4cm, altura 5,5cm
Grampo para grampeador, galvanizado,
tamanho 26/6, capacidade para grampear
de 30 até 70 folhas. Embalagem com
5.000 unidades
Grampo trilho plástico 80mm para 250
folhas, pacote com 50 unidades
Lápis preto, material corpo madeira,
dureza carga HB, características
adicionais n° 2, material carga grafite, cx
com 144 unidades
Livro ata capa dura em papelão de
1000g/m2, folhas internas em papel
branco apergaminhado com 56g/m2, 100
folhas numeradas e pautadas, medindo
aproximadamente 220,0X320,Omm. Pct
com 12 unidades
Livro de protocolo de correspondência,
capa dura, formato 153 x 216mm, com
100(cem) folhas numeradas. Pct com 12
unidades.
Livro ponto, papel alcalino branco, 200fl.,
75g/m2, 22cmx32cm, capa dura,
revestimento material sintético
impermeável, cor preta, costurado,
impressão frente e verso, numeração na
frente.termo de abertura e encerramento.
Pct com 12 unidades
Papel impressão, material celulose
vegetal, tipo A4 (210X297mm), gramatura
75 g/m2, aplicação impressora laser e jato
de tinta, cor branco, resma com 500
folhas, Cx c/10 resmas
Papel oficio II, Material: papel alcalino,
Gramatura: 75 g/m2, Comprimento: 330
mm, Largura: 216 mm, Unidade de
Fornecimento: resma com 500 folhas,
caixa com 10 resmas
Pasta suspensa c/grampo trilho metálico,
com corpo em cartão kraft na cor
marrom, 4 Ponteiras Plásticas, 2 Arames
402 mm BTC (Baixo Teor de Carbono),
visor transparente e etiqueta branca,
Gramatura de 170 a 200g, espessura de
0,25 a 0,28 mm, medida de 36, pct com
10 un
Perfurador papel, material metal e
plástico, tipo médio, tratamento
superficial niquelado, capacidade
perfuração de no minimo 50fl,
funcionamento manual, características
adicionais pino vazador aço temperado,
alavanca e haste aço
Porta objetos de mesa em acrílico
conjugado para lápis, clips e cartão na cor
fume.
Pilha AA Alcalina (pequena), 1,5 volts
nominal, sem mercúrio e cádmio não
adicionais, e após o uso podem ser
depositadas em lixo doméstico, cartela
com 4 unidades.
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R$162,50

tris

cx

5
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R$140,00

kraft

cx

5

R$66,00

R$330,00

kraft

pct

10

R$3,80

R$38,00

frama

cx

20

R$135,00

R$2.700,00

dello

un

250

R$3,00

R$750,00

masterprint

un

20

R$82,00

R$1.640,00

jocar office

un

20

R$42,00

R$840,00

leonora

un

20

R$27,00

R$540,00

leonora

pct

10

R$10,00

R$100,00

dello

pct

10

R$17,00

R$170,00

famix

cx

5

R$65,00

R$325,00

tilibra

pct

10

R$200,00

R$2.000,00

tilibra

un

10

R$185,00

R$1.850,00

tilibra

un

10

R$210,00

R$2.100,00

chamex

cx

20

R$190,00

R$3.800,00

copimax

cx

5

R$190,00

R$950,00

dello

un

200

R$2,50

R$500,00

maped

un

20

R$53,00

R$1.060,00

dello

un

30

R$28,00

R$840,00

rayovac

crt

30

R$9,00

R$270,00
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41

42
43

44

46

Pilha AAA Alcalina (palito), sem mercúrio
e cádmio não adicionais, e após o uso
podem ser depositadas em lixo doméstico.
cartela com 4 unidades.
Prancheta em poliestireno, transparente,
c/pegador metálico, tam. A4.
Régua em plástico cristal transparente e
rígido, com escala milimetrada de 30cm,
100% poliestireno.
Régua em plástico cristal transparente e
rígido, com escala milimetrada de 50cm,
100% poliestireno.
Umedecedor de dedos em pasta, atóxica,
sem glicerina, embalagem com no mínimo
10 gramas

rayovac

crt

30

R$9,50

R$285,00

dello

un

30

R$12,00

R$360,00

wale

un

30

R$1,90

R$57,00

wale

un

30

R$4,25

R$127,50

radex

un

50

R$2,10

R$105,00

VALOR TOTAL GLOBAL DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS: R$ 102.331,75 (CENTO E DOIS MIL,
TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO
CENTAVOS).
Satubinha/MA, 10 de fevereiro de 2021,
ÓRGÃO GERENCIADOR:
CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA
Josué Silva Franklin
Presidente da Câmara Municipal
EMPRESAS REGISTRADAS:
COMERCIAL BRANDÃO LTDA
Michelle da Silva Brandão Nascimento
Sócia Administradora
P B DE CARVALHO COMÉRCIO
Pamela Barbosa de Carvalho
Proprietária

CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, EXTRATO
DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 010302/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, EXTRATO
DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 010302/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010302/2021. Considerando
as informações, pareceres, documentos e despachos contigo no
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022201/2021, RATIFICO a
decisão de DISPENSA DE LICITAÇÃO, proferida nos autos do
Processo de Dispensa de Licitação acima citado, para
contratação da empresa L QUEIROS DE MESQUITA, inscrita no
CNPJ sob o nº 35.643.800/0001-05, Rua Coelho Neto, nº 56a,
Centro, São Luís – MA, objetivando a prestação dos serviços
como provedor de internet banda larga via fibra ótica com o
objetivo de atender a Câmara Municipal de Satubinha/MA,
tendo em vista que em toda sua tramitação foi atendida a
legislação pertinente, consoante parecer jurídico contido nos
autos. Essa ratificação se fundamenta nos termos do art. 24,
Inciso II, da Lei nº 8.666/93. O valor global do contrato é de
12.000,00 (doze mil reais), que será pago com recursos
alocados na seguinte dotação orçamentária: 0101 – Câmara
Municipal de Satubinha; 01 122 0001 2001 – Manutenção e
Func. Das Atividades Administrativas; 3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Satubinha/MA, 03 de
fevereiro de 2021. Josué Silva Franklin. Presidente da
Câmara Municipal.
Publicado por: PABLO MATEUS DE ALMEIDA MORAIS
Código identificador: 70a5618a5810abb37dadcee046e6af7c

Publicado por: PABLO MATEUS DE ALMEIDA MORAIS
Código identificador: 65c16af8e894a2a42b6750b3b3695700
CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, EXTRATO
DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 010202/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, EXTRATO
DE RATIFICAÇÃO DISPENSA N° 010202/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, EXTRATO
DE RATIFICAÇÃO DISPENSA N° 010202/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010202/2021. Considerando
as informações, pareceres, documentos e despachos contigo no
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012201/2021, RATIFICO a
decisão de DISPENSA DE LICITAÇÃO, proferida nos autos do
Processo de Dispensa de Licitação acima citado, para
contratação da empresa C R M SANTOS SOFTWARE EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 12.996.028/0001-00, Av. Jerônimo de
Albuquerque Maranhão, nº 25, Sala 307, Torre B P Jardins,
Bairro Vinhais, São Luís – MA, objetivando a prestação dos
serviços de locação, licenciamento de uso e assistência técnica
de softwares de gestão pública com o objetivo de atender a
Câmara Municipal de Satubinha/MA, tendo em vista que em
toda sua tramitação foi atendida a legislação pertinente,
consoante parecer jurídico contido nos autos. Essa ratificação
se fundamenta nos termos do art. 24, Inciso II, da Lei nº
8.666/93. O valor global do contrato é de R$ 9.000,00 (nove mil
reais), que será pago com recursos alocados na seguinte
dotação orçamentária: 0101 – Câmara Municipal de Satubinha;
01 122 0001 2001 – Manutenção e Func. Das Atividades
Administrativas; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Satubinha/MA, 01 de fevereiro de 2021. Josué
Silva Franklin. Presidente da Câmara Municipal.
Publicado por: PABLO MATEUS DE ALMEIDA MORAIS
Código identificador: f0e88e5e56b83d5230cdac7e5b5499a0

CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, EXTRATO
DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 010202/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010202/2021. Considerando
as informações, pareceres, documentos e despachos contigo no
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012601/2021, RATIFICO a
decisão de DISPENSA DE LICITAÇÃO, proferida nos autos do
Processo de Dispensa de Licitação acima citado, para
contratação da empresa W AGÊNCIA DIGITAL, inscrita no CNPJ
sob o nº 40.185.491/0001-07, Av. General Arthur Carvalho,
Miritiua, São José de Ribamar – MA, objetivando a prestação
dos serviços de alimentação do diário e portal da transparência
com o objetivo de atender a Câmara Municipal de
Satubinha/MA, tendo em vista que em toda sua tramitação foi
atendida a legislação pertinente, consoante parecer jurídico
contido nos autos. Essa ratificação se fundamenta nos termos
do art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. O valor global do
contrato é de R$ 11.604,00 (onze mil, seiscentos e quatro
reais), que será pago com recursos alocados na seguinte
dotação orçamentária: 0101 – Câmara Municipal de Satubinha;
01 122 0001 2001 – Manutenção e Func. Das Atividades
Administrativas; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Satubinha/MA, 04 de fevereiro de 2021. Josué
Silva Franklin. Presidente da Câmara Municipal.
Publicado por: PABLO MATEUS DE ALMEIDA MORAIS
Código identificador: 2f2dda21c4f876df93af23e3db659219

CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, EXTRATO
DO CONTRATO Nº 012201-001/2021

www.satubinha.ma.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA,
EXTRATO DO CONTRATO Nº 012201-001/2021
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 012201-001/2021,
decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010202/2021 e de
acordo com o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012201/2021.
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA e a empresa C
R M SANTOS SOFTWARE EIRELI. Objeto: a prestação dos
serviços de locação, licenciamento de uso e assistência técnica
de softwares de gestão pública com o objetivo de atender a
Câmara Municipal de Satubinha/MA. Data da Assinatura: 03
de fevereiro de 2021. Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais). Do
Pagamento: será realizado após apresentação da nota fiscal, a
fim de que seja efetuado o pagamento. Dotação
Orçamentária: 0101 – Câmara Municipal de Satubinha; 01 122
0001 2001 – Manutenção e Func. Das Atividades
Administrativas; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Josué Silva Franklin. Presidente da Câmara
Municipal.
Publicado por: PABLO MATEUS DE ALMEIDA MORAIS
Código identificador: 83289acf37ae74ef8ded5fae57090bbc

CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, EXTRATO
DO CONTRATO Nº 022201-001/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA,
EXTRATO DO CONTRATO Nº 022201-001/2021
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 022201-001/2021,
decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010302/2021 e de
acordo com o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022201/2021.
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA e a empresa L
QUEIROS DE MESQUITA. Objeto: a prestação dos serviços
como provedor de internet banda larga via fibra ótica com o
objetivo de atender a Câmara Municipal de Satubinha/MA.
Data da Assinatura: 03 de fevereiro de 2021. Valor:

12.000,00 (doze mil reais). Do Pagamento: será realizado após
apresentação da nota fiscal, a fim de que seja efetuado o
pagamento. Dotação Orçamentária: 0101 – Câmara Municipal
de Satubinha; 01 122 0001 2001 – Manutenção e Func. Das
Atividades Administrativas; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica. Josué Silva Franklin. Presidente
da Câmara Municipal.
Publicado por: PABLO MATEUS DE ALMEIDA MORAIS
Código identificador: e770f2500cf30d5477d68e2a4a39c60f

CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, EXTRATO
DO CONTRATO Nº 012601-001/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA,
EXTRATO DO CONTRATO Nº 012601-001/2021
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 012601-001/2021,
decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010202/2021 e de
acordo com o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012601/2021.
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA e a empresa W
AGÊNCIA DIGITAL. Objeto: a prestação dos serviços de
alimentação do diário e portal da transparência com o objetivo
de atender a Câmara Municipal de Satubinha/MA. Data da
Assinatura: 08 de fevereiro de 2021. Valor: R$ 11.604,00
(onze mil, seiscentos e quatro reais). Do Pagamento: será
realizado após apresentação da nota fiscal, a fim de que seja
efetuado o pagamento. Dotação Orçamentária: 0101 –
Câmara Municipal de Satubinha; 01 122 0001 2001 –
Manutenção e Func. Das Atividades Administrativas;
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Josué Silva Franklin. Presidente da Câmara Municipal.
Publicado por: PABLO MATEUS DE ALMEIDA MORAIS
Código identificador: 56a6d1e8df02712967778c236b70fd9b
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ORLANDO PIRES FRANKLIN
Prefeito

www.satubinha.ma.gov.br
Prefeitura Municipal de Satubinha
Av. Matos Carvalho, 310 , CEP: 65709000
Centro - Satubinha / MA
Contato: 9836831065

www.diariooficial.satubinha.ma.gov.br
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