
Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

Prefeitura Municipal de Acará 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 912018-100501 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos vinte e nove dia(s) do mês de maio de dois mil e dezoito, o Município de ACARA, com sede na, nos 
termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D OU de 18 de julho de 2002, e das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para 
Registro de Preços n 0  912018-100501, RESOLVE registrar os preços para Aquisição de material de 
higiene)  limpeza e generos ahmentici )S para o fundo municipal de educação, tendo sido os referidos preços 
oferecidos pelas empresas MASSARI NORTE COMERCIAL EIRELI e ADEL PINTO SOUZA 
COMERCIAL VAR F R$TA - ME cujo as propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame 
supracitado 

' ILAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Aquisição de material de higiene, limpeza e generos alimentícios para o fundo municipal de educação 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

A presentq $ta de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura 

Parágrafo primeiro Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 
estará olngada a adquirir os produtos citados na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenizaçãø ide qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do 
registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições 

Parágrafo segundo A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o 
compronu$sp de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na 

t7htegra çodas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades legalmente cabíveis pelo 
descumprupLento de quaisquer de suas clausulas 

CLAUSU4I4 TERCEIRA -. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderá uxa;zar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica 
Municip4que não tenha participado do certame licitatorio, mediante previa consulta ao contratante, desde 
que devidamente comprovada a vantagem 

Paragrafoe primeiro: Os Orgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem 
fazer uso, dpresente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para 
que este j4ique os possrveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de 
classiflcaçç 

Paragrafo4  segundo Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
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condiçõe nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante 

Parágrafo terceiro' As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

O recebimento o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações 
contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma 

Paragrafo Único A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrera as sanções previstas no fiem 27 do 
r'dital em conformidade com a Lei 8. 666/93 e suas alterações 

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO 

O paga 	sem efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), 
discriminada de acordo corri a nota de empenho, apos a conferência da quantidade e qualidade dos materiais 
por gestor a ser designado pela contratante Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, sera esta atestada e 
encamiJada a administração da entidade contratante para fim liquidação.  

Parágrafo Primeiro O pagamento sem creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem 
bancaria ocheque nominativo, o qual ocorrera ate 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas 

Paragrat'o Segundo Sca procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente as condições exigidas na 
ontrata$p cujos resultadõs serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.  

Paragrafp Terceiro Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou credito 
existente nn contratante em favor do FORNECEDOR Caso a multa seja superior ao credito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessario 

'í 

ParagrafoQuarto Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela 
contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 
mediante a aplicação da eguinte formula 

EMIxNxVP 

Onde: 

EM= wgos Mor atórios 
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N = número de dias entre, a data prevista para o pagamento e a do cíeti o pagamento. 
= %Talor da parcela pertinente a sei paga; 

TX percentual da l'aNa anual - 6% 
1 = índice de compensação financeira assim apurado: 

1 = TX/100 - 1=(6/10 ) -. 1=0900016438 
365 	3(5 

A cornensação financeira prevista nçsta condição será cobrada cm Noc• Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

CLAUSULA SEXT A, ,-  DAS CONDIÇÕES DE FOI4NECIMENTO 

"\ entregados produk si estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. 

O fornecedor ficará oh:1aio a atender todos os pcdidns efetuados dura? te a vigência desta Ata, mesi'io que 
a entrega deles decorrente-  estiver prc ista para data posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA StTEM 4 -DAS PENALIDADES 

Pela inect;ào total Ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nL  9/2018-1,0650 I, a 
Admin.'.tração da enti dade contratante poderá, garantida a prévia defesa. aplicarás fornecedoras as seL:uintes 
sanções.. 

1 - Advertência. q -ur' selá aplicad..; por meio de notificação via! oficio, mediante contra-reei bo do 
representante legal da cUraiada estakielecendo o prazo de 05 (cinco) lhs úteis para que a empresa li:itaine 
apresente justificativa: vara 3 atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0,1% (2:10 vírgula um por cento) por W de arraso pelo descumprimcnto das obrigações 
----cstabckcidas, are o máximo de 1 O% d7 por cento) sobre o &or dos produtos não entregues, recolhida no 

prazo máximo de 15 '.p1inze dias corrido ;. uma vez comunicada oficialmente; 

111 - Multa ,0 10% (dez por cento) sobe o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou 
parcial do objeto contratado, recolhi, , da no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial, sem embargo de idcnizaçào dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução 
parcial ou total do coiura'. - 

tal aI alu 1 IIIICIII - J ,!QicI  lllljiLtt 

até 05 (ainco) anos, L3i'.Ittido o diri 
determinantes da puni';. e eu até que 
penalidade, a licitante que convocad 
deixar de entregar a documentação 
retardamenio da execu, do seu ol 

de licitar e de contratar com a Administração Publica, pelo prazo de 
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 

a promovida a reabilitação perant a própria autoridade que aplicou a 
Lontro do prazo de validade da suh proposta, não celebrar o cqntrato, 
ig4da para o certame ou aprescntar documentação falsa, ensejar o 
o, não mantiver a proposta, fal'itr ou fraudar na execução do objeto 
co ou cometer fraude. fiscal. 
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Parágrafo Segundo - Às sanções previstas no inciso T e no parágraí'o primeiro desta cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com as dos incisos "TI" e "1H", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá :á empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será desa atada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade coiitratanlcno. e 110 caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual 
período, sem prejuízo das muitas previstas no Edital e tias demais comina, ções legais. 

LÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65. da Lei n° 
8.6661993. 

Parágrafo Primeiro; O preço registrado poderá ser revisto ciii face da eventual redução daqueles praticados 
110 mercado, ou em razão, de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo. Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 
preços e 

1 sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, 
visando igual oportunidade de negociação. 

. 1arágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento: 

II - Convocar Os demais lornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrtb Sexto: Não havendo êxito :.nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de \ \ 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

O recebimento do objeto constante da piccnte ata está condicionado ã observância de suas especificações 
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técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante 
designadb pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 
entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das rcspectivas notas fiscais: 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

1 - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com as especificaç&s constantes da proposta da empren, marca, modelo e especificações técnicas. 

II - Definitts amente, após a verificação da qualidade, cia quantidade dos produtos e sua conseqüente 
"ceitaçào, mediante a emissão do Teimo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) 
dias úteis após o recebimento provisório. 

CLÁUSULA DÉCIMA DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado ocontraditórie e ampla defesa: 

• A pedido, quandw 

- compiovar a impossdiilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de ('orça 
maior; 
- o seu ,preço registrado se tornar, coniprovadamente, inexeqüível em ifinção da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

• Por iniciativa do Miuslério da Justiça, quando: 

não aceitar reduzir o preço registradc, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no incitado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório: 
- por ratões de interesse público. devidarnente, motivadas e justificadas. 
- nào cum 	as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirai, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preços: 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçào total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

• Automatiearnentc 

- por decurso de prazo áo vigência d. &ra: 
quando não restarem ihtrjecedores registrados: 

Em qua.quer das hip.Ye es acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de 
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Registrcr de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARÁ AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
ORDENS DE COMPRA 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 
contratante 

Paragr49 Uiuco A cissão das ornens de fornecimento, sua ietificaçâo ou cancelamento, total ou parcial, 
será igualmente &utoi ii da pelo órgão requisitante 

CLAUIULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRSSÕES 

3 licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obriga4o a fornecer, quando solicitados, 
quantitatiyqw supenoi es aqueles regic4rados, em função do direito de a4rescimo de ate 25% (vinte e cinco 
por cento) de acordo oij o § lO do art. 65, da Lei n° 8.666/93.  

Parágrafo Primeiro Na hipótese prevista no item anterior, a contrataça4 se dará pela ordem de registro e na 
razão dos respectivos ii nites de fornecimento registrados na Ata 

ParágigfOssSeguridw A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério 
da Adninistraçao, considerando-se o disposto no paragrafb 40  do artigo 15 da Lei n° 8.666/93.  

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

Os preçog ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatana da presente Ata de Registro de 
Preços, constam do Ennrte que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços 

,_»aragi a!9, IJnico Os u e;os, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustaveis pelo período de 12 (doze) 
neses, contado a parti da assrnaturaa presente Ata de Registro de Preços 

CLAUSLILA DECIMA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

das dec 

CLÁUS 

São õbrí 

•Parágn 
efetiva. c 

Parágn 

A empn 	 - amrneced.qra:compromete-se à cumpriras obrigações constantes no edital econtrãto, sem prejuízo 
rrentes das normas, , dos anexos e da natureza da atividade 

kJLA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

ações do CONTRATANTE alem das constantes no edital e do Contrato 

fo Primeiro fletuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a 
itrtga dos IflzItLrlaIs e emussà) do Termo de Recebimento Definitivo, 

Ço Segundo Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 
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especialmente designado de acordo com a Lei 8 .666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 9/2018-100501 e a proposta da 
empresa classificada em 10  lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 
constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520(2002 e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

?arágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadis e julgadas no foro da cidade de ACARA, com exclusão de qualquer 
outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, 14ipresença das testemunhas que também o subscrevem. 

ACARÁ-P 1 e Junho de2ol8 

FUNDO MUNICIPAL D UCAÇÃO DE ' ,ACARÁ 
C.N.P.J. n° o .i 6.548/0001-72 

CO 	ANTE 

MASSA ORTE Y E ~QSIALEIRELI 
C. P.J. n° 16.526iQ7f0001-19 

CONTRATADO 

ADEL PINTO SOUZA COMERCIAL VARJJSTA - ME 
C.N.P.J. ri0  07.203.084/0001-00 

CONTRATADO 
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Este dc cumento e pi u integrante grante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de ACARA e as 
Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face a realização da licitação na modalidade PREGÃO N° 
9/2018-100501 

Empresa »iMsruu NORTE rojvg cIa ZIRELI Ç  N 2 a no 16.526.37710001-19, estabelecida a Avenida Governador Jose Malcher, n 
815, 
Nazaré Selem PA 	(91 	98830-1273 	representada neste ato pelo Sr(a) GLEICYARE NASCIMENTO DA GANA C 9 E n 
689.756.512-15,  
E.G.  no 2952997 PC PA 

ITEM D8SCRIÇÂO/ESPECI'tIC 11;5Es 	 UNIDADE 	 QUANTIDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR 7OTAL 
00001 ÁGUA SANITÁRIA CX C/12 UNID 1L 	 CAIXA 	

1'00 00 	
32,000 	32 00) 00 

00004 	sSETIÇ IDA 	 PACOTE 	 201 00 	 128 800 	25 7(0,00 
00005 .L)EiSbDORIZADOR flE AR 40001 CX C/12- 	 CAIXA 	 20* 00 	 128,800 	25.760,00 
00013 COPO DZSCARTAVLL 180 Ml 	 CAIXA 	 25* 00 	 95 000 	23 750 00 
00014 COPO DESCARTAV P/ =U 	 CAIXA 	 250 00 	 85 000 	21 2M 00 
00016DEX!FETARTE DE ' C 1112 UNID 	 CAIXA 	 50Q 00 	 42,000 	21 000 00 

	

( '\00018 )ETERÔENTI. LIQULLC 	O ML 	 CAIXA 	 sod 00 	 49 600 	24 800 00 
00035 PT(PEt HIGIÊNICOPCLJ DE 30CM 	 FARDO 	 1 00i 00 	 32 000 	32 000 00 
00042 SABÃO EM PC 500 C 	 FARDO 	 500 00 	 77,000 	38 500,00 
00047 VÂSSCdRA 	 DÚZIA 	 1001  00 	 58 000 	 5,800,00  
00049 AÇÚCAR CRISTAL. 	 FARDO 	 800100 	 69,000 	55.200,00 
00050 ARROZ 	 FAR? 	 sog 00 	 68 000 	54 400 00 
00051 BOLACHA DOCE 	 CAIXA 	 40Q100 	 W000 	20 000 00 
00056 ÍHARQUE 	 FARD' 	 100 00 	 570,000 	57 000 00 
00060 FJiLflO 	 FARDO 	 800L00 	 95,000 	76.000,00 
00061 FRANGO 	 QUILO 	 4,00Ó 1 00 	 7,200 	28 800 00 
00062 L1TE EM PC XNTEC443, - 200G 	 FARDO 	 180,000 	72 000 00 
00063 MACA*ftÃ0 	 FARDO 	 490(.00 	 25,000 	12 000 00 
00065 OLEO DE SOJA 	 CAIXA 	 160 00 

	
100,000 	16 000 00 

00067 VINAGRE 	 CAIXA 	 16* 00 	 23,000 	 3 680 00 

	

VALOR TOTAL R$ 	645 700 00 

Empresa ADEL PINTO SOUZA COMERCIAI, VAREJISTA - ME C N P 3 n o  07.203,084/600É-00, estabeleca4a à Av. Comandante Pedro 
Vinagre 
no 1123 CeAtro Acar& LIA, representada neste ato pelo Sr(a) ADEL PINTO SOUZA C 2 E o 577.466.802-91, R G nl2841437 
559 
PA 	

1 

ITEM DESÔRIÇÃO/ESPECIF 1  LtÇÓFS 	 UNIDADE 	 QUANTIDADE 	VALOR UNITARIO 	VALOR TOTAL 
00002 BALDE PLÁSTICO 20(5 	 UNIDADE 	 1,000,00 	 19 500 	19:500,00 
00003 I3AW PLÁSTICO 5OW 	 UNIDADE 	 500.00 	 36,000 	18 000 00 
00006 Ci MOLA DE ALUMbI 031TS 	 UNIDOP 	 100,00 	 21,970 	 2 197 00 
00007 CAIXA TERNICA 	 UNIDADE 	 50.00 	 62,000 	 3,100,00  
00008 COADOR DE CAIE 	 UNIDADE 	 2,000.00 	 2 600 	 5 200 00 
00009 CQISÊR DE PAU TAI* O 	 UNIDADE 	 500-00 	 5,200 	 2 600 00 
00010 Cd 	DESÇAI*TAVF -LAN G 	 CAIXA 	 250,00 	 65,000 	16 250 00 
00011 (,"0MMCADESLARTAVEI 7sM 5 	 CAIXA 	 250.00 	 1a0 ' 000 	32 500 00 
00012 COPO bE VIDRO 	 DÚZIA 	 200 00 	 23,000 	 4 600 00 
00015 LAIVO FINO 	 UNIDADE 	 100.00 	 3,250 	 3?, 00 
00017 DISODOR PEDRA 	 UNIDADE 	 5,000,00 	 2 150 	10 70 00 
00019 ESCOVA 2/ BANUYIRO 	 DÚZIA 	 500 00 	 52,000 	26 000 00 
00020 ESPANADOR 	 UNIDADE 	 500.00 	 10,400 	 5 20) 00 
00021 ESPO4JADUPLA FACE, 	 CAIXA 	 500.00 	 29,000 	14 500 00 
00022 GARRAFA TÉRMICA .±. 	 UNIDADE 	 130 00 	 26,000 	 2 6d0,00 
00023 GARRAFA TÉRMICA 51 	 UNIDADE 	 80 00 	 127,000 	10 160 00 
00024 GUARDANAPO DE TECIDO 	 DÚZIA 	 566.00 	 16,900 	 8 4S0 00 
00025 GUARDANAPO MULTtUSO 	 PACOTE 	 500 00 	 13,000 	 6.50 00 
00026ISQOEIRO 	 UNIDADE 	 200 00 	 9,000 	 1.09 00 
00027 JARRA DE VIDRO 02 Les 	UNIDADE 	 só ao 	23,000 	 1.15 00 
00028 JOÚO DE TALHERES 	 DUZIA 	 50.00 	 60,000 	 3 000 00 
00029 L&DE AÇO 	 FARDO 	 i,00n,00 	 21,500 	2150000 
00030 LIMPA VIDROS 	 DÚZIA 	 50.00 	 74,000 	 3 7d0 00 
00031 LQÜtDXFICADOR 	 UNIDADE 	 20,00 	 90,000 	 1 800 00 
00032 LUVA 2/ LIMPEZA 	 PAR 	 5CO300 	 3,900 	 1 950 00 
00033 MISMI1EX CX C/100 1NXD 	 CAIXA 	 5c0.30 	 28,600 	14 300 00 
00034 PÁN*LA DE PUESÃO ICLTS 	 UNIDADE 	 50,00 	 15,600 	 7i0,00 
00036 PAPEt. TOALHA C/12 	 FARDO 	 500.00 	 49,000 	24,500,00 
00037 potE t$É MANTIMENTOS 	 UNIDADE 	 500,00 	 20,800 	10 400 00 
00038 PRATO DE VIDRO 	 DÚZIA 	 100 00 	 43,000 	 4 300 00 
00039 PRATO DESCARTÁVEL TMI G 	 CAIXA 	 250.00 	 158,000 	39 500 00 

TV SÃO JOSÉ No 120 




		2018-07-19T12:08:27-0300
	AMANDA OLIVEIRA E SILVA:74290487220


		2018-07-19T14:22:34-0300
	MARCELO SILVA DE SOUZA:73127493215




