
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

FIs. n.»

Proc. n.° 031101/2021

Rubrica:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.® 202103110101/2021
PREGÃO ELETRÔNICO n.s 030/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N031101/2021

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na
Travessa 15 de novembro, n.- 229, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal/MA, através da

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, neste ato representado pelo Presidente da
CPL o Sr. ALAN AMORIM NASCIMENTO, nomeado através da Portaria n.^ 028/2021,
conforme doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme artigo 25 do Decreto
Municipal n.- 692/2020 de 16 de dezembro de 2020, para atender a demanda das
Secretarias Municipais do Município de Bacabal e  a empresa DISTRIBUIDORA ROLANDE
EMPREENDIMENTOS sob CNPJ n.a 31.935.340/0001-38, sediada na Avenida São
Sebastião, n.- 14, CEP 65.060-700, Cruzeiro do Anil, São Luís/MA, representada por seu
Proprietário o Sr. LEANDRO BALBY DE OLIVEIRA ROCHA sob CPF n.^ 030.072.723-27 e C.
I. n.- 179278120010 SSP/MA, que teve seu preço registrado, em face à realização do
PREGÃO ELETRÔNICO n.s 030/2021-SRP.
OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica[s] para
fornecimento de Mobiliário Escolar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do
Município de Bacabal/MA.

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA DETENTORA
DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS

CNPI n.g 31.935.340/0001-38

Endereço: Avenida São Sebastião, n.- 14, CEP

65.060-700, Cruzeiro do Anil, São Luís/MA

Telefone/Fax: (98) 99179-0705

E-mail: distribuidorarolande@bol.com.br

QUADRO 2 - EMPRESAS NO CADASTRO DE RESERVA
P.V.R. SANTOS VALE

CNPJ: 28.279.940/0001-80

Endereço: Av. José Rodrigues de Mesquita, n.^
05, CEP 65.450-000, Centro, Nina Rodrigues/MA

Telefone/Fax: (98) 9 8571-5098

E-mail: distribuidoraintelect@gmail.com

QUADRO 3 - OBjETOS REGISTRADOS
DESCRIÇÃO MARCA I QUANT. I UNID. VLR.UN1T.ITEM OBJETO
AMPLA CONCORRÊNCIA

Conjunto do aluno individual (CJA 4), composto de
1 [umaj mesa e 1 [uma) cadeira para aluno de
tamanho de 1.33m a 1.59m. As ponteiras, assentos,

encostos, porta livros, tampo e buchas deverão ser
em polipropileno injetado. Tampo retangular com
cantos arredondados, dotado de uma canaleta

retangular com perfil trapezoidal para encaixe no

tampo da mesa, para posicionamentek.de tablet e/

ou celular e fixação do tampo por n^i
parafusos. Dimensões mínimas aca >a(^$ 600 mm

mínimo 6

Modelo

Móveis
Conjunto do Aluno
Individual CJA-4

R$ 495,00Unidade1.8754

PREFÊITURÀ':

Rua 15 de Novembro, 229 - Centro, Bacabal - MA 65700-000

Telefone. (99) 3621-0533
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(largura) x 450 mm (profundidade). Assento e
encosto Fixados na estrutura metálica por rebites

4X16. Estrutura composta de montantes verticais e

travessa longitudinal confeccionados em tubo de
aço carbono: travessa superior confeccionada em

tubo de aço carbono, curvado em formato de "C',

com secção circular de 0 = 31,75 mm (1 1/4"): pés
confeccionados em tubo de aço carbono secção

circular de 0 = 38 mm (1 1/2"), e cadeira em tubo

em aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as peças
metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de

banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a

pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi
(esmaltado). Certificado pelo INMETRO.

Conjunto do aluno individual (CJA 06), composto

de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de
tamanho de 1.59m a 1.88m. As ponteiras, assentos,

encostos, porta livros, tampo e buchas deverão ser

em polipropileno injetado. Tampo retangular com
cantos arredondados, dotado de uma canaleta

retangular com perfil trapezoidal para encaixe no

tampo da mesa, para posicionamento de tablet e/
ou celular e fixação do tampo por no mínimo 6

parafusos. Dimensões mínimas acabadas 600 mm

(largura) x 450 mm (profundidade). Assento e
encosto fixados na estrutura metálica por rebites

4X16. Estrutura composta de montantes verticais e

travessa longitudinal confeccionados em tubo de
aço carbono: travessa superior confeccionada em

tubo de aço carbono, curvado em formato de “C”,

com secção circular de 0 = 31,75 mm (1 1/4"); pés
confeccionados em tubo de aço carbono secção

circular de 0 = 38 mm (1 1/2"), e cadeira em tubo

em aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as peças

metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de

banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a
pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi
(esmaltado). Certificado pelo INMETRO.

Modelo
Móveis

Conjunto do Aluno
individual CJA-6

R$ 520,003.750 Unidade6

RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARAME/EPP

Conjunto do aluno individual [C]Á 4), composto de

1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de
tamanho de 1.33m a 1.59m. As ponteiras, assentos,

encostos, porta livros, tampo e buchas deverão ser
em polipropileno injetado. Tampo retangular com
cantos arredondados, dotado de uma canaleta

retangular com perfil trapezoidal para encaixe no
tampo da mesa, para posicionamento de tablet e/
ou celular e fixação do tampo por no mínimo 6

parafusos. Dimensões mínimas acabadas 600 mm
(largura) x 450 mm (profundidade). Assento e
encosto fixados na estrutura metáUqa por rebites

4X16. Estrutura composta de monrant^ verticais e
travessa longitudinal confecciona losKam tubo de

Conjunto do Aluno
Individual C]A-4

Modelo

Móveis
R$ 495,00Unidade62512

PREFEITURA
Rua 15de Novembro, 229 - Centro. Bacabai -MA 65700-000

Telefone: (99) 3621-0533
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aço carbono; travessa superior confeccionada em
tubo de aço carbono, curvado em formato de "C”,

com secção circular de 0 = 31,75 mm [1 1/4’’); pés

confeccionados em tubo de aço carbono secção

circular de 0 = 38 mm [1 1/2”], e cadeira em tubo

em aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as peças
metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de
banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a

pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi
[esmaltado]. Certificado pelo INMETRO.

Conjunto do aluno individual (CJA 06], composto

de 1 (uma] mesa e 1 (uma] cadeira para aluno de
tamanho de 1.59m a 1.88m. As ponteiras, assentos,

encostos, porta livros, tampo e buchas deverão ser

em polipropileno injetado. Tampo retangular com
cantos arredondados, dotado de uma canaleta

retangular com perfil trapezoidal para encaixe no

tampo da mesa, para posicionamento de tablet e/
ou celular e fixação do tampo por no mínimo 6
parafusos. Dimensões mínimas acabadas 600 mm

(largura] x 450 mm (profundidade]. Assento e

encosto fixados na estrutura metálica por rebites
4X16. Estrutura composta de montantes verticais e

travessa longitudinal confeccionados em tubo de
aço carbono; travessa superior confeccionada em
tubo de aço carbono, curvado em formato de “C”,

com secção circular de 0 = 31,75 mm [1 1/4"]; pés

confeccionados em tubo de aço carbono secção
circular de 0 = 38 mm (1 1/2"], e cadeira em tubo

em aço carbono 0= 22,22 [7/8]. Todas as peças

metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de
banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a

pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi
(esmaltado]. Certificado pelo INMETRO,

Conjunto do Aluno
Individual C]A-6

Modelo

Móveis
14 1.250 Unidade R$ 520,00

ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB. GERENCIADOR. DISTRIBUIDORA

ROLANDE EMPREENDIMENTOS. CNPJ n.^ 31.935.340/0001-38. LEANDRO BALBY DE

OLIVEIRA ROCHA. CPF n.^ 030.072.723-27. C. I. n.^ 179278120010 SSP/MA. Proprietário.

DETENTORA. Bacabal/MA, 17 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

Este documento foi Publicado no Mural desta

Prefeitura Municipal de Bacabal/MA.

11Em, / /2021

Nome:

PREFEITURA
Rua 15de Novembro, 229-Centro. Bacaba! -MA 65700-000

Telefone; (99) 3621-0533
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ESTADO DO MARANHÃO"
PREFEITURA DE BACABAL

DIÁRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO

Criado pela Lei N" 1.241 de 14 de março de 2014 | Edição n° BAC20211220 Bacabal - MA, 20/12/2021

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Bacabal - MA. Criado pela Lei N° 1.241 de 14 de março de 2014 |,
exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.
ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bacabal poderão ser consultadas através da internet, por
meio do seguinte endereço: https://www.bacabal.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse https://www.bacabal.ma.gov.br/diario.
As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Bacabal ■ MA
CNPJ: 06.014.351/0001-38, Prefeito Edvan Brandão
Endereço: Travessa 15 de Novembro, 229, Centro

Telefone: (99) 3621 0533 e-maü: ti@bacabal.ma.gov.br
Site: https://www.bacabal.ma.gov.br

Licitação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.^ 202103110101/2021. PREGÃO ELETRÔNICO n.s 030/2021-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.® 031101/2021. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. Pelo presente instrumento, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de novembro, n.® 229, CEP 65.700-000,
Centro, Bacabal/MA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, neste ato representado pelo
Presidente da CPL o Sr. ALAN AMORIM NASCIMENTO, nomeado através da Portaria n.® 028/2021, conforme
doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme artigo 25 do Decreto Municipal n.® 692/2020 de 16
de dezembro de 2020, para atender a demanda das Secretarias Municipais do Município de Bacabal

— empresa DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS sob CNPJ n.® 31.935.340/0001-38, sediada na
Avenida São Sebastião, n.® 14, CEP 65.060-700, Cruzeiro do Anil, São Luís/MA, representada
Proprietário o Sr. LEANDRO BALBY DE OLIVEIRA ROCHA sob CPF n.® 030.072.723-27 e C. I. n.®
179278120010 SSP/MA, que teve seu preço registrado, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO n.®
030/2021-SRP. OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
fornecimento de Mobiliário Escolar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de
Bacabal/MA.

e a

por seu

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA DETENTORA

DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS

CNPJ p.g 31.935.340/0001-38 Telefone/Fax: (98) 99179-0705

Endereço: Avenida São Sebastião. n.“ 14, CEP 65.060-700,
Cruzeiro do Anil, São Luís/MA E-mail: distribuidorarolande@boI.cora.br

QUADRO 2 - EMPRESAS NO CADASTRO DE RESERVA

P. V. R. SANTOS VALE

CNPJ: 28.279.940/0001-80 Telefone/Fax: (98) 9 8571-5098

mPrefeitura Municipal de Bacabal - MA, Travessa 15 de Novembro, 229, Centro, Prefeito Edvan Brandão
Para consultar a veracidade da publicação acesse httpS;//www.bacabal.ma.gov.br/diariooficial/1172

Edição no n'BAC20211220
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Endereço: Av. José Rodrigues de Mesquita, n.° 05, CEP
65.450-000, Centro, Nina Rodrigues/MA
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PREfíTURA MUNICIPAL DE BACASAL ● MA
E-maíl: distribuidoraintelect@gmail.co^^ülS. n.g-. 9(?0, —

Prcc. n^:

Rubrica:
QUADRO 3 - OBJETOS REGISTRADOS

DESCRIÇÃOITEM OBJETO MARCA QUANT. UNID. VLR. UNIT.

AMPLA CONCORRÊNCIA

Conjunto do aluno individual (CJA 4), composto de 1
(uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de tamanho de
1.33m a 1.59m. As ponteiras, assentos, encostos, porta
livros, tampo e buchas deverão ser em poiipropileno
injetado. Tampo retangular com cantos arredondados,
dotado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal
para encaixe no tampo da mesa, para posicionamento de
tablet e/ ou celular e fixação do tampo por no mínimo 6
parafusos. Dimensões mínimas acabadas 600 mm
(largura) x 450 mm (profundidade). Assento e encosto
fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura
composta de montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono; travessa
superior confeccionada em tubo de aço carbono, curvado
em formato de "C”, com secção circular de 0 = 31,75 mm
(1 1/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono
secção circular de 0 = 38 mm (1 1/2"), e cadeira em Cubo
em aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as peças metálicas
deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser
eletrostática com tinta epóxi (esmaltado). Certificado
pelo INMETRO.

Conjunto do Aluno
Individual CJA-4

Modelo
Móveis

4 1.875 Unidade R$ 495,00

Conjunto do aluno individual (CJA 06), composto de 1
(uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de tamanho de
1.59m a l,88m. As ponteiras, assentos, encostos, porta
livros, tampo e buchas deverão ser em poiipropileno
injetado. Tampo retangular com cantos arredondados,
dotado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal
para encaixe no tampo da mesa, para posicionamento de
tablet e/ ou celular e fixação do tampo por no mínimo 6
parafusos. Dimensões mínimas acabadas 600 mm
(largura) x 450 mm (profundidade). Assento e encosto
fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura ,
composta de montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono; travessa
superior confeccionada em Cubo de aço carbono, curvado
em formato de "C", com secção circular de 0 = 31,75 mm
(1 1/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono
secção circular de 0 = 38 mm (1 1/2"), e cadeira em tubo
em aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as peças metálicas
deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser
eletrostática com tinta epóxi (esmaltado). Certificado
pelo INMETRO.

Conjunto do Aluno
Individual CJA-6

Modelo
Móveis

6 3.750 Unidade R$ 520,00

RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP

Conjunto do aluno individual (CJA 4), composto de 1
(uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de tamanho de
1.33m a 1.59m. As ponteiras, assentos, encostos, porta
livros, tampo e buchas deverão ser em poiipropileno
injetado. Tampo retangular com cantos arredondados,
dotado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal
para encaixe no tampo da mesa, para posicionamento de
tablet e/ ou celular e fixação do tampo por no mínimo 6
parafusos. Dimensões mínimas acabadas 600 mm
(largura) x 450 mm (profundidade). Assento e encosto
fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura
composta de montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono; travessa
superior confeccionada em tubo de aço carbono, curvado
em formato de "C", com secção circular de 0 = 31,75 mm
(1 1/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono
secção circular de 0 = 38 mm (1 1/2"), e cadeira em tubo
era aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as peças metálicas
deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser
eletrostática com tinta epóxi (esmaltado). Certificado
pelo INMETRO.

Conjunto do Aluno
Individual CJA-4

Modelo
Móveis

12 625 Unidade R$ 495,00

Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, Travessa 15 de Novembro, 229, Centro, Prefeito Edvan Brandão
Para consultar a veracidade da publicação acesse https;//www.bacabal.ma.gov.br/diariooficial/1172

Edição no n‘’BAC20211220
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Conjunto do aluno individual (CJA 06), composto de 1
(uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de tamanho de
1.59m a 1.88m. As ponteiras, assentos, encostos, porta
livros, tampo e buchas deverão ser em polipropileno
injetado. Tampo retangular com cantos arredondados,
dotado de uma canaleta retangular com perfil trapezoidal
para encaixe no tampo da mesa, para posicionamento de
tablet e/ ou celular e fixação do tampo por no mínimo 6
parafusos. Dimensões mínimas acabadas 600 ram
(largura) x 450 mm (profundidade). Assento e encosto
fixados na estrutura metálica por rebites 4X16. Estrutura
composta de montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono; travessa
superior confeccionada em tubo de aço carbono, curvado
em formato de "C", com secção circular de 0 = 31,75 mm
(11/4"); pés confeccionados em tubo de aço carbono
secção circular de 0 = 38 mm (1 1/2"), e cadeira em tubo
em aço carbono 0= 22,22 (7/8). Todas as peças metálicas
deverão ser tratados em Coiyuntos de banho químicos,
com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser
eletrostática com tinta epóxi (esmaltado). Certificado
pelo INMETRO.

PRWITURAMUN

Fís. r

Proc

Rubric;):

O-

CIPALDEGAC/\gAL -MÀ

.  .

Conjunto do Aluno
Individual CJA-6

Modelo
Móveis

14 Unidade R$ 520,001.250

ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB. GERENCIADOR. DISTRIBUIDORA ROLANDE

EMPREENDIMENTOS. CNPJ n.^ 31.935.340/0001-38. LEANDRO BALBY DE OLIVEIRA ROCHA. CPF n.« 030.072.723-27.

C. I. n.2 179278120010 SSP/MA. Proprietário. DETENTORA. Bacabal/MA, 17 de dezembro de 2021.

Código identificador;
905fbfcec4aa7e745513facf2742f8efc9cd5987ed729daa88346cdbd8c6babd4ebldbd0dbf9b7d78e670186d5348fc6571be7071f69ad8b959õfi38f5d0bd7b

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.^ 202103110102/2021. PREGÃO ELETRÔNICO n.» 030/2021-SRP. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N.® 031101/2021. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. Pelo presente instrumento, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na Travessa 15 de novembro, n.® 229, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal/MA, através

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, neste ato representado pelo Presidente da CPL o Sr. ALAN AMORIM
NASCIMENTO, nomeado através da Portaria n.® 028/2021, conforme doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR,

conforme artigo 25 do Decreto Municipal n.® 692/2020 de 16 de dezembro de 2020, para atender a demanda das

Secretarias Municipais do Município de Bacabal e  a empresa M DE J P MARANHÃO COMERCIO sob CNPJ n.®
33.906.597/0001-97, sediada na Rua dos Mandacarus, n.® 19, Jardim Renascença, CEP 65.075-500, São Luís/MA,

representada por seu Proprietário o Sr. MANOEL DE JESUS PEREIRA MARANHÃO sob CPF n.® 824.914.373-68 e C. I. n.®

813019974 SSP/MA, que teve seu preço registrado, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO n.® 030/2021-SRP.

OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Mobiliário Escolar, de

interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Bacabal/MA.

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA DETENTORA

M DE J P MARANHAO COMERCIO

iCNPJ n.« 33.9Q6.597/0QQ1-97 Telefone/Fax; (98) 98934-9335

Endereço: Rua dos Mandacarus, n.® 19, Jardim Renascença,
CEP 65.075-500, São Luís/MA E-mail: comercialniaranhaomjp@gmail.com

QUADRO 2 - EMPRESAS NO CADASTRO DE RESERVA

P. V. R. SANTOS VALE

CNPJ: 28.279.940/0001-80 Telefone/Fax: (98) 9 8571-5098

Endereço: Av. José Rodrigues de Mesquita, n.° 05, CEP

65.450-000, Centro. Nina Rodrigues/MA
E-mail: distribuidoraintelect@graail.com

DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS

CNPJ n.« 31.935.340/0001-38 Telefone/Fax: (98) 99179-0705

Endereço: Avenida São Sebastião, n.® 14, CEP 65.060-700,
Cruzeiro do Anil, São Luís/MA E-mail: distribuidorarolande@bol.com.br

Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, Travessa 15 de Novembro, 229, Centro, Prefeito Edvan Brandão
Para consultar a veracidade da publicação acesse https://www.bacabal.ma.gov.br/diariooficial/1172

Edição no n“BAC20211220


