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Estado do Pará

4

GOVERNO MUNICIPAL DE ACAI A
Prefeitura Municipal de Acara

Jj
1

Àr'A DE REGISTRO DE PREÇO
Jose n° 120, inscrito no CNPJ
O FUNDES, com sede fl2 £ravcssa
'ao na modalidade de PREGÃO,
considerando o julgamento da 11c1ttão
9/2018-180603, RESOLVE registrdij os preços dos fornecedores indic
acordo com a classificação por eles a'cançadas e nas quantidades cotada
no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 8.66
alterações, e em conformidade com as disposições a seguir

MF sob o no 05. 196. 54810001-72
)ara REGISTRO DE P tEÇOS n
idos e q1 jalificados nesta ATA, 4
,, atendendo as condições prevista
, de 21 de junho de 1993 e sua

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB.ETO

"

A presente Ata tem por objeto o resfto de preços para a eventual prestação c e serviço de A ui sição d
aterial grafico destinados a atender s necessidades do Fundo Murncip de Educação.
CLÁUSULA SEGUND4t

-

DOS JREÇOS E QUANTITATIVOS

O preço regiflrado, as especificações 10 objeto e as demais condições ol crtadas r a(s) proposta(s) são as que
seguem
ME
O N 2 J zt 24.903.231/0001-73, estabel ctda à Q Trinta e Cinco CJ Roraima, Ru
Empresa GRAFICA PORFIRIO EIRELI
Mova
representada
neste
to pelo 5 (a)
OSIEL CHAGA DOS SANTOS
Anantndeua
a
(91)
99966-6891
Cintra
zp ,lM9Utra
C.P.F. n
735 123 162-00 A O n 3136576 PC PA
ITEM
DESCPIÇO/ESPECIFICAÇÔE5
00001 BOLETIM DE 4o E 5 ANO
00002 aøafln S 6 E 9 ANO
AC 3 AtO
00003 BOZETtM DO BARRA 09 2017
00004 801*TIM DE EDUCAÇÃO It4'M1 'TL/PARTE 'E DENTRO
00005 DEPEDÊc4 DE ETAPAS
00006 DESbÊ146IÂ EM DOIS AN*S F ETAPA
00007 DIIopR CLASSE 1.A,$' ANO
ETAPAS
00008DIÁÍXÓ DE CLASSE 1 A
CLASSE EDUÇAt4C1 INFANTIL
00009 DI*AtO
00010 FICHA DE MATRICULA INDIVIDUAL
FICHA INDIVIDUAL 1 AO 3 ANO
0012 FICHA INDVIDUAL 4 40 9 ANO
00013 HIS!0RIC0 ESCOLAR BAtA NOVE
00014 HIflbRttO'EM BRANCO FU!DAIWtITÃt E EA
00015 MAPA DE MATRICULA
00016 M7À ESTATÍSTICO F Ik'4ENTAL DE S. A 8 E LIA
00017 RELÃFOfl0 FINAL DE APáÓ\,EITANENTO
00018 RE9SAliVA111 COM DEPENDÊNCiA
00019 RESUMA SEM DEPENDÊNCIA
00020 DIflEÓ DE CLASSE DE ETA
i
1 9 1 ANO
00021 DIÁSXØ )) CLASSE DE
00022 BANdEIRINHA DO PARÁ
00023 BANDEIRINHA DO BRASIL
II
00024 BANDERINSA DO ACARA
'
00025 BAdtÜt DO PARA TECÍDÍ )
00026 BANdÊ±*IÀ Dó BRASIL TaCIDO
00027 BADE±RÁ DO ACARÁ TE IDO
00028CEtEtFIDÓ
00029 CÀU ~61

SERVIÇO

QUANTIDADE
5,000 00
10 000 00
10,000 00
3,000 00
5,000 00
5,000 00
10,000 00
2,000 00
5,000 00
10,000 00
5,000 00
15,002 00
5,000 00
15,000 00
10,000 GO
10,000 00
5,000 00
5,000 00
5,000 00
5 000 00
10,000 00
1,000 00
1,000 00
1,000 00
200 00
200 00
200 00
10,000 00

SERVIÇO

10,000,00

UNIDADE
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
UNIDADE

UNIDADE
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
UNIDADE
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
UNIDADE
UNIDADE

SER'IÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO

VMÁ IR UNITÁRIO
1,200
1,200
4,500
1,200
1,000
1,000
17,300
17,300
17,300
1,000
10 6Q0
1,100
0,900
0,900
0,950
0,950
1,050
1,050
1,050
17,300
17,300
0,800
0,800
0,800
90,000
92,000
92,000
2,900
1
2,000
VALOR TOTAL , R$

VALOR TOTAL
6 000 00
12 000 00
45 000 00
3 600 00
5 000 00
5 000 00
173.000,00
34 600 00
86 500 00
10 000 00
53.000;00
16 500 00
4 500 00
13 500 00
9 500 00
9 500 00
5 250 00
5 250 00
5 250 00
86 500 00
373.000,00
800,00
800,00
800,00
18 000 00
18 400 00
18 400 00
29.000,00
20 000 00
E68.650,00

Paragr4fõ pi»heiro Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preçc s, a CONTRAI ANTE nãc
Tvsâojosen°120

1

Estado do Pará
GVERNO MUNICIPAL DE ACAI A

1

Prefeitura Municipal de Acará
--'

estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclu ivamenle pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar con eniente, sem que caiba recurso 01
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretai to, assegurada ao bene ficiário d
registro. a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

a

Parágrafo segundo: A partir da & ssinatura da Ata de Registro d Preços o fornecedor assume
compromisso de atender, durante o plazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a! umprir, na
integra todas as condições estabeleci 1 as, ficando sujeito, inclusive, as p nalidadc s legalmente cabíveis pele
descumprimento de quaisquer de suas clausulas
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTI LIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

,,-derá utilizar-se desta Ata de Rcg tro de. Preços qualquer órgão ou ntidade da Administração Pública
iunicipal que não tenha participadn lo certame licitatorio, mediante p evia consulta ao contrat nte, desde
que devidamente comprovada a vanta em.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e ei idades que não participarem doRc gistrodc Preços,, quandc desejaren
fazer uso. cIa presente Ata de Reg stro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao :Orgãc
Gerenciador, para que este indique )5 possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados
obedecida à ordem de classificação.
1
Parágrafo segundo: Caberá ao foE iecedor beneficiário da Ata de,Registro de Preços, observadas aí
condições neia estabelecidas, optar p1a aceitação ou não do fornecimei to decot 'ente da adesão desde qu
este forime
nec nto não prejudique as.'obnigações presentes e futuras de wrrentes da ata, assumidas com
órgão Gerenciador e órgãos, Participa nes
te rceiro: As aquisições o contratações adicionais por outri s órgãos ou entidades n Lo poderã
P ara
exceder, por órgão ou entida e, a cerp por cento dos quantitativos registrados na jkresente. Ata de Registro de
Preços.
.
.
Parágrafo quarto: O quanti ativo de orrcnte das adesões à ata de regis ode preços não poderá exceder, no
totalidade ao quíntuplo do q ianlitan o de rada item registrado na Ata o le Regis&o de Preços pra o Orgãc
Gereneiador e Orgão Partictpantes 19 lep: endente do numero de órgãos n2 o participantes que aderirem.
1

pelc
Parágrafo, quinto: Conwete ao órgf) não participante os atos relativos à cobr ça do cumpri ri
a ampla lefesa e
fornecedor, das obrigações contrata Imente assumidas e a aplicação,
s decorrentes
dccoentes do descumprimento, !e'cláusi las contratuais, em relaçãc
contraditório. de eventuais
às suas próprias contrataçõs, informk ido as ocorrências ao órgão gere' nc àdor.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOC. L E PRAZO DE ENTREGA'
O recebimento o local e , 0"p' azo d entrega dos bens deverão ocorre de acordo com as esj ecificaçõe
contida na ordem de compra não podendo ultrapassar o prazo de 15 (qw ze) dias da expedição da mesma

Tv, São José n°120

-'

Parágrafo Único: A emp sa que náli cumprir o prazo estipulado sofrer as sançes previstas no item 27 dç
1
a Lei 8. 661?3 e suas alterações.
Edital em conformidade e
CLÁUSA
UL QUINTA 1O pagamtnto será elci
discriminada de acordo c
pon gestor a ser des
empresa com disci mim
encaminhada à adminisi i

•

íENTO

O PAC.
mediai
upta
n
do b
Ia cliii

e a entrega dos produtos acor paiadc s da fatura (n )ta fiscal)
empenho após a conferência da q ianidad e qualidade dos materiai'
tante. Observado o recebimer4o de finitivo da Nota Fiscal e nitida pele
s jui Lamente com n Termd de Reccl?in ento, será esta atestada
ide ccntratante para fins liquidaç4 .

F4

Parágrafo Primeiro:
—ancaria ou cheque nor
lateriais. após a aceitaç

'OR, por mek de .orden
N
amiht scrá creditado em favor do EÇE1
e do recebimento d initivo do'
o o q ti ocorrera ate 30 (trinta) dias coi idos
éstl n' Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: S
FORNECEDOR, para
cofltrauçào, cujos result

i r cedid consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado aç
iração ia situação do mesmo, relativ. .nente ¶5 condições e xigidas n
serão ii wessos e juntados aos autos do pn cesso pr prio.

Parágrafo Terceiro: C
existente na contratante
existente, a diferença se

aja apli ação de multa, o valor será desco itado dc qualquer fatur2 ou créditc
avor d ?ORNCEDOR. Caso a multa se superi r ao crédito ev' ntualment
rada A ninistrativamente ou judicialmer l l neccssário.

Parágrafo Quarto: N
concorrdo de alguma
contratante, cntrc a da
mediante a aplicação da

so: de
para t11
Í na, rct
ite fóri

venatais atrasos de pagament. esd: qi e a Contratada não tenhi
te. fica convencionada a taxa d 3t'4aIizL ção financeira Levida peli
ida e a correspondente ao 'íè 1 o adimi llemento do fo necimento
jda:

EM=IxNxVP
Onde:
EM= Encargos Morat
N = número de dias cn .
VP = Valor da parcela p
TX = pereentu& da Ta
1 = Indice de cornpens
1 = (TX/JOO - I=(611(
365
365

tu prev tapara o pagamento e , do efetivo pagamehto.
a 1i s paga;
Ai = 6°Á
a'wein assim apurado:

10,W001 438

Á compensação financ

evistt i sta condição será cobrada em Not. Fiscal/Fatura, após a oi orr&icia.

CLÁUSULA SEXTA

31CON

-

ÇÕES DE FORNECIMENTO
-

Tv. São José n°120

-

Estado do Pará
O VERNO MUNICIPAL DE AC A Á
•

A entrega dos produtos s'
O forn e cedor Ficará obr
a entrega deles decorrer

St

,te

,

CLÁUSULA SÉTIMA

S !EN LHXUES

Pela inexecução total o'
Administração da entid
sanções:

ai cio o cio do Pregão Presencial para Registro dePreços n° 9/20L -180603,
niratan lpoderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras s segiinti

Advertência, que
presentante legal da c'
apresente justitiativas
II
multa de 0,1% (z(
estabelecidas, até o má
prazo máximo de 15 (qu

por meio de notificação via •fTcio, mediante contra-recibo c
aplica
J 'Wa est eleeendo o prazo de 05 (cinco) di s úteis ara que a empr sa licitan
'Uraso, ue só serão aceitas mediante crivo da Admiiistração;

III multa de 10% (de
parcial 01 6 objeto contr
oficial , sem embargo. d
parcial ou total do con tr

enro) bre o valor do material não entre g ies, no caso de inexecuç ão total c
tecol1 a no prazo de 15 (quinze) dias corridos contado da c municaçi
nizaçà dos prejuízos porventura causados ao con ratante pela não execuçí

j -gula i
por cento) por dia de atraso pelo descufnprimento das obrigaçõ
C40% dez por cento) sobre o valor dos p odutos i i ão entregues, recolhida r
lias co dos, uma vez comunicada oficialmente;

-

-

Parágrafo Pri meiro 1
até 05 (cinco) anos, gar
determinantes cia puniçã
penalidade. a licitante q
:' eixar de entregar a dt
retardamento da cxecuç
pactuado.-eomportar-se

inped
o dir
tá que
vocac
ilação
seu ei
lo mi

-

•
•

cri7ada mediante solicitação ciop dido do 'cm.

a
todos os pedidos efetuados durante a vigê ieia desta Ata, aesrno qi
ver pre sia para data posterior à do seu vejicimento.

-

-

•

rá car

4Y

Prefeitura Municipal de Acará

t de licitar e de contratar com a A lminístração Publica, peio prazo
o prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar )S niõtiv
ja promovida a reabilitação perante a própr i a autoridade qi e aplicou
dentro do prazo de validade da su t proposta, não celebrar o contrat
xigida para o certame ou aprese tar doci mentação falsa , ensejar
to, não mantiver a proposta, falh ou fraudar na execução do óbje
teo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo
ções p ,istas no inciso 1 e no parágrafo rinieiro desta cláusula poderão s
i ãos inc )5 "II" e "III", facultada a defesa Irévia do interessado, no respecti
aplicadas juntamente co
processo, no prazo de 0S i li
ti) dias :eis.
-

Parágrafo Terceiro
responderá. a empresa fl
Administração ou, quangl

ulta Pc de valor superior ao valor da gar itia pretada, além da 1 erda6est
dora p
sua diferença, a qual será descc tada do pagamentos devidos pe
1
caso obrada judicialmente.

Parágrafo Quarto As
entidade n4~tanteno 1
período. sem prejuízo dE

1
1

-

-

•

ades
so d
tas pre

rão obrigatoriamente registradas into ao cadastro de fornecedores
;uspensão de licitar, o licitante d verá sei deseredenciad por igu
•tas no Edital e das demais cornin ções legais.
Tv. São José

120

Estado do Pará
ERNO MUNICIPAL DE ACAI
Prefeitura

Municipal

de Acará

CLÁUSUÊ OITAVA -

REA

A Ata de Registro de Preç
8.666/1993.

1 ode rá

er alterações obedecidas às dip

Parágrafo Primeiro: O
Ø• regi
no mercado, ou cm razão ltto q1

poderá ser revisto em face ;da
e:, o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Qu
ao preço praticado no mMj4, o(
preços e sua adequação ak jëiõád

idialmente registrado, por inot
ante convocará o fornecedor,
mercado.

à egociação para reduç

ção, o fornecedor será liberado

ip omisso assumido.

ágrafo anterior, o Contratante

a á os demais fonece

\ragrafo Terceiro Fru

a

Parágrafo Quarto Na1, 1p4esç cl
visando igual oportunida 1 et nego

TAMENTO DE PREÇOS
noafi 6fdaLei

e o brnécedoi
mercado tornar-se superior aos preços
ente ffimprovado, não puder cumprir o p nipromi so, o Lontratai te poderá:
•

•

•

•

1 - Liberar o fornecedor
dos motivos e comprovai

pron so assumido, sem aplicação de pe talidade confirmando a veracidadi
esend os, e se a comunicação ocorru a tes do p clido do forneci mento;

II - Convocar os demais

dorer visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não
Registro de Preços, adotE

o

nas negociações, o Contratantq procederá à revogação da Ata d
Lcd as cabíveis para obtenção da contØ tação mais vantajosa.

tLÁUSULA NONA REGISTRO DE PREÇ

CO DIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA Dl

O recebimento do objctc
técnicas, aniptras, e qi
designado pela contratan

presente ata esta condicionado a )bservâIc1a de suas esp cificaçõe
Lnte
,oub@ embalagens e instruções, cabendo a ve ificação ao re resentanti

Parágrafo Primeiro: O
entregues no endereço cê

tos verão ser novos, assim considere os de
uso, e deverão se
o eni de compra, acompanhados das respecti as notas fiscais,

Parágrafo Segundo: Sei

bi$lo laeguinte forma

1 - Provisoriarnente, ix
com as especificações co

4

a, para efeito de posterior verifi ação da conformidade o matena
dj op stt da empresa, marca, modelo e especificações tecrnca

Estado do Pará

1

ØtVERNO MUNICIPAL DE AGi
Prefeitura Municipal de Acqa

tos e sua 9ons
partes em até 5

II - Definitivamente,
aceitação, mediante a e
dias úteis apos o recebü

'enjaço da qualidade, da quantidJ dos
d T4no dc Recebimento Definitivo anado

CLÁUSULA DÉCIMJ

ELAMENTO DA ATA DE RE ISTF

PREÇOS

O Fornecedor terá o se
específico assegurado,c

d Prcços cancelado na Ata, por int rméd
nt e ampla defesa:

processo ai

• A pedido, quando:
- comprovar a irnpossi
aior;
o seu preço registra
mercado dos insumos

•

•

casos fortuitos ou de fc

mprovadament, inexeqüível en funç
custo do material.

a elevação do preços

liça, quando:

Por iniciativa do
não aceitar reduzir o
- perder qualquer cmi
- por razões dç interes
- não cumprir as obrig 1
- não comparecer ou s
Preços
- caracterizada qualqi
Registro de Preços ou 1
-

•

u prir as exigências da Ata, por ocq. ênch

a , na hipótese deste se tomar super 0v áqi
Li ao ou qualificação técnica exigd no p1
elamente, motivadas e justificadas;
i s da Ata de Registro dc Preços:
no prazo estabelecido, os fràid 's dcc
inexecução total ou parcial. das condi

praticados ri(
so licitatório;

da Ata
na Ata d

Automaticamente:
•

por decurso de prazo
• - quando pk restarem
Em qualquer das hipo
Registro de Preços e i

1

ta;
istrados;
Luido o processo, a contratante fará o dei
ecedores remanescentes, caso haja nova

o na Ata d
de registro.

:DA
AUTORIZAÇÃO PA • AQUI

)E EMISSÃO I

As aquisições do ol
contratante.

Ata de Registro de Preços se ão aut

is, caso a caso,

Parágrafo Único: A
será igualmente autoi

is de fornecimento, sua retificaç o ou ca
quisitante

CLÁUSULA DÉCE

DOS ACRÉSCIMOS E SUPIt SSÕEI
Tv. São José n°120

ç1

ou

Estado doPará

•

H.

E VERNOMUNICIPALDEACAM
Prefeitura Municipal de Acará

O licitante registrado
quantitativos superiore
por cento) de acordo C(

i

1-;

1

-

gistro de Preços estará obrig' o a fornecer, quando solicitadc
:ados, em função do direito de i réspimo de até 25% (v rire e ci
65,da Lei n°8.666/93

i.

ni

s

,e p
,ta no item antenor, a contrtç se dará pela ordem de i egistro e
rn imento registrados na Ata

Parágrafo Primeiro: 1
razão dos respectivos E

,

1

IN

J-SC

CLÁUSULA DÉCfl

2E 1

)s fCÇOS ofertados p
Preços, constam do Eu

sa e sificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro
1
ie e 1 nstitui em anexo à presente Ata c1 Rç, istr de Preços.

Parágrafo Único: Os

xpie
atum

meses, contado a parti

são

materiais registradas nestaa odera ser total ou parcial, a aiter
isposto no paragrafo 4° do artio 5 da Lei n° 8. 666/93 .

Parágrafo Segundo:
da Administração, con

(

-

DOS PREÇOS E ITENS DE O1 E4 IMENTO

1

s
i

cm Real (R$), serão fixos e irrp tjusl 1ave:s pelo periodo e 12 (doz
presente Ata de Registro de Pí'1 os.

R1 A )AS OBRIGAÇÕES DO FOR? ECED( R
A empresa fome
das decorrentei

mete 1 a cumprir as obrigações constar es
ai e s e da natureza da atividade.

flQ

edi tal e contrato, s m prejuí:

T4 AS OBRIGAÇÕES DA CONT PATAN ['E
São obrigaçoes do COl
ParágraÜ Primeiro:
"'fetiva dntrega dos mal

kNTI além das constantes no edital e dóContrah
o(s) gamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal( is)/Fatura(s) da contrat ida, após
mis do Termo de Recebimento Dcliii tivo;
un ra e fiscalizar a execução do Contrato por interrnédic do fisc
ordo i ra a Lei 8.666/93 e posteriores ah, rações.
-

Integram esta,, Ata o &
empresa classificada er

.S DISPOSIÇÕES FINAIS

ke àrescncia1 para Registro de Preço n° 9/2( 18-180603 e a )roposta
LI

com observância das disposiçõ
01
)5 serão resolvidos pelo PregoS
3 e 1 20/2002 e demais normas aplica' eis
,~

ara sua

.,

ação sumida desta Ata de Registro de keço. na imprensa oficial, condiç
será ovidenciada pelo Contratante.
//

-

Tv. São José n°120

E, por estarem assim, ju le conti das, frmam o presLnle instrumei to em 2 (duas) vias de gual teor
forma, tia presença das teÇ *unhas b também o subscrevem.

11! 1

I

kCAÂ
12e 2018
UNJ)Q \4IJ
j.L.N

AO DE CARA
ol:12
TANT

-to61-73

o

Estado do Pará
COVE UNO MUNICIPAL DE AÇAR)
F feitura Municipal de Acará

7

Este documento é parte integrante da 'A:ra di e Registro de Preços, celeb.rada.
Empresas cujos preços estão a 1, seguir reistr ados , em face 'à realização da li
80603

o unicípio de AC4RÁ e as
No n modalidade P GÃO N°

Empresa: GRAFICA PORFIRIO EXPELI
- ME; C!N.P .3 li" 24.903,23100O1-73, estabelac
Nova
i li
Cintra, 25, Maguari,
Ananindeca
DA.
(91)
99 6-6891, reprsentada neste at
C.P.F. o"
735.123.462-00, R.G. n' 3136576 PC PA.

n à Q. Trinta e Cinco CJ Rj,raima, Rua

ITEM
00001
03002
00003
00004
00005
00006
'-00007
10008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00029

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES
BOLETIM DE 4" E 5' ANO
BOLETIM DE 6' E 9" ANO
BOLETIM DO BARRA 09 2017 1" AO 3'
BOLETIM DE EDUCAÇÀO INFANTIL/PARTE DE 'BEM
DEPENDÊNCIA DE ETAPAS
DEPENDÊNCIA EM DOIS ANOS E, ETAPA
DIÁRIO DE CLASSE 1" A 5' ANO
i
DiMIO1 DE CLASSE 1" A 2" ETAPAS
DIÁRIO DE CLASSE EDJCAÇA0 INFANTIL
FICHA' DE MATRICULA INDIVIDUAL
FICHA INDIVIDUAL 1" AO 3" ANO
FICHA INDIVIDUAL 4' AO 9' ANO
BISTORICO ESCOLAR BARRA NOVE
HISTÓRICO EM BRANCO FUNDAMENTAL E EJA
MAPA DE MATRICULA
MAPA ESTATISTICO FUNDAMENTAL EiS 5' A 8 E RIA
RELATORIO FINAL DE APROVEITAMENTO
RESSÃLVA COM DEPENDENCIA
RESSALVA SEM DEPENDÊNCIA
DIÁRIO DE CLASSE DE EJA
DIÁRIO 'DE CLASSE DE 6" A19 - ANO
BANDEIRINHA DO PARA
BANDEIIUNHA DO BRASIL
BANDEIRINHA DO ACABA
BANDEIRA DO PARA TECIDO
BANDEIPA DO BRASIL TECIDO
BANDEIRA Do ACARÁ TECIDO
CERTIFICADO
CALENDARIO

:1

5,000
10,000
10,000
3,000

UNIDADE
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
UNIDADE
UNIDADE
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO

2,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000,00
15,000.00
5,000.00
15,000.00
10,000.00
101000-00
5,000- 00
5,000.00
5,000.00
i5,oÕ:..oO
10,006.00
1,900.00
1,000.00
1,000,00
200.00
200.00
200.00
10,000.00
10,000.00

P. lo Sr(). OZIEL CHAGAS 40S pA}TToS,

VALOR UNITÁRIO
1,200
1,200
4,500
1,200
1,000
1,000
17,300
17,300
17,300
1,000
10,600
1,100
0,900
0,900
0,950
0,950
1,050
1,050
1,050
17,300
17,300
0,800
0,800
0,800
90,000
92,000
92,000
2,900
2,000
VALOR OTAL Es
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VAI.

TOTAL
.000,00
12.000,00
45.000,00
3.600,00
5.000 ,00
5.000,00
173 000,00
34 600,00
86 500,00
10 000,00
53 000,00

.

`1,0M2

4 SQ
13 500,00
9 500,00
9 5Q0,O0
5 250,00
5 250,00
5,20,O0
86 .500,00
.173.000,00
DOÓ,OO
800,00
00,00
18.000,00
18.409,00
18, 00,00
29. do,00
20. 00,00
868.

r

0,00

