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vARA DE cAMERON. PARA FORMAÇÃO DE FORRAGEM E ALIMENTAÇÃO2] DE ANIMAL; BOVINOS, OvINOs, cAPRINOs E EQUINOs. APROXIMADA- Tn 3 5 960 00 17 880 OoMENTE 1,5 M POR vARA. ENTREGA EM TONELADA. ' ' ' 'MARCA: ln natura
cANA-DE-AÇÚÇAR. PARA FORMAÇÃO DE FORRAGEM E ALIMENTAÇÃODE ANIMAL: EOVINOs, OvINOs, cAPRINos E EQUINOS. APROXIMADA-23 MENTE 1.5 M POR vARA` ENTREGA EM TONELADA. T” 2 7350100 14'700'00MARCA: ln natura
N1TROGÊN1O LÍQUIDO PARA BOTIIÃO DE 50 LITROS. .25 MARCA: White Mamns Litro 1.000 115,00 115.000,00sEMEN Bo'vINo DA RAÇA EOLANDESA. DOSE EM PALHETAS DE 0,5ML26 cOM No MTNIMO 2 MILHÕES DE cÉLULAs EeRMATIcAs EM cADA DOSE. Dose 200 100,00 20.000,00MARCA: ABS Aladdim l1016724
SEMEN BOVTNO DA RAÇA GIR. DOSE EM PALHETAS DE 0,5ML COM NO27 MINIMO 2 MILHÕES DE CELULAS ESPERMÁTICAS EM CADA DOSE. Dose 200 100,00 20.000,00MARCA: ABS Guará Morro GL2640

VALOR TOTAL R$188.608,00
São Luís - MA, 19 de agosto de 2019.Deimison Neves dos Santos-Secretário Adjunto de Registro de Preços-SARP/SEGEP. Firmino Mar-ques da Silva Neto-F. M. DA SILVA NETO - ME

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
ATA SRP N° 03 8/20l9.RESENI-IA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2019-ALEMA. OBJETO: Registro de Preços de materialde consumo na espécie tintas e materiais para pintura, visando efetuar serviços dc pintura nas dependências do prédio principal daAssembleia Legislativa do Estado do Maranhão -ALEMA PARTES: O ESTADO DO'MARANHAO. através da ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a empresa P. H. BARROS SANTANA COMERCIO -EPP, a saber:

GRUPO OI
MOD/ PREÇO PREÇO

ITEM MATERIAL MARCA REF. UND QTD UNITÁRIO TOTAL
I Desentpenadetra em aço, lIsa, cabo em madeIra com duas hastes para Atlas Lisa 8 und 15,00 120,00Í1xaçao. tamanho 230x I 20mm
2 Espatula com lamIna dc aço Inox. cabode madeira, 100mm. Marca Atlas AÇO inox 8 und 25.00 200,00Atlas ou _ com o mesmo padrao de qualIdade ou suportor
3 bspatula com lannna de aço `mox, cabo de madeira, 80mm. Marca Atlas Aço inox 8 und 10,00 80,00Atlas ou , com o mesmo padrao de qualIdade ou supcrIoI
4 Escova de aço temperado para Itmpeza em geral c remoçao de Atlas Rcmngu'm 12 und 9,00 108,00pIntura com 6 carreIras de tutos. Marca Atlas
5 Espátula plástica para massa corrida. Marca Atlas Atlas Pvc l2 und 2,34 28,086 Estopa em fio de algodão, aplicação em limpeza geral. peso 500 gramas Vonder Fiapo 40 und 9.50 380.007 Fita crepe SOmmXSOm. Marca Atlas Adere Crepe 12 und 15.00 l80.008 Fita crepe 251m1x50m. Marca Atlas ou com o mesmo padrão de qualidade Adere Crepe 12 und 7,00 84.009 Fita crepe 181n1nx50m. Marca Atlas Aderc Crepe 12 und 4,00 48,00l0 Pincel 3" cerdas gris` \-'i1'ola estanhada. Marca Atlas. Tigre Atlas Cabo pvc 16 und 10.00 lól).00ll Pincel 2” cerdas gris. virola estanhada. Marca Atlas, Tigre Atlas Cabo pvc 16 und 7,00 l l2,0012 Pincel l" cerdas gris. virola cstanhada. Marca Atlas` Tigre Atlas Cabo pvc ló und 3,00 48.00Rolo de lã de canteiro, com suporte metálico e cabo plastico, altura ¬ _ 7[3 da manta de lã minimo de 19mm e tamanho dc lStlmm. Marca Atlas, Tigre Allah La ló und l 5`00 "40'00Rolo de lã de carneiro. com suporte metálico e cubo plástico, altura v _. . .[4 da manta de lã minimo de l9mm e tamanho de lOOmm. Marca Atlas. Tigre Atlas Ld ló und lo'oo 160,00_ Rolo de espuma poliéster, com suporte aramado e cabo plástico, I ` v _[3 resistente a solventes. tamanho de 50mm. Marca Atlas Amb Espuma 16 und 4'00 64'00Rolo de espuma poliéster. com supone aramado e cabo plastico. , __ , Y t16 resistente a solventes, tamanho de 90mm. Marca Atlas Atlas Espuma lb und 550 2mm)Trincha dupla para pintura, cerdas pretas longas. para tintas a base , __ Cerdas17 óleo e esmalte. tamanho l/2”. Marca Atlas Amb preta 12 und 190 22`80Trinchtt dupla para pintura. cerdas pretas longas, para tintas a base I v Cerdas _.18 óleo e esmalte` tamanho I". Marca Atlas Alldä preta 12 und 3'02 36'24Trincha dupla para pintura, cerdas pretas longas. para tintas a base l ¬ Cerdas19 oleo e esmalte, tamanho 2”. Marca Atlas Alld° preta 12 und 585 70'20axa com dimensões mínimas lfixfifiem com rabo plástico para~›

. . . . l, .-O pintura e limpeza MarcflAUas Atlas RctalIaulaI 20 und 5,70 ll4,00Extensor/'prolongador dc aluminio para rolo de pintura. comprimento . _ . .
-

21 aberto 3m e fechado 2 metros. Marca Atlas Tlgn' Alumlmo 16 und 28'40 4D4'4O
VALOR TOTAL DO GRUPO OI RS 2.797,72
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GRUPO 03,

MOD PREÇO PREÇO
ITEM MATERIAL MARCA REF. UND QTD UNITÁRIO TOTALTinta acrílica acetinada premium, marca Coral Decora, oucom ol mesmo padrão de qualidade ou superior, na cor branco/White. comrendimento de 200 a 300 m2/'demão, em lata de 18 litros, da mesmatonalidade da quejá existe na ALEMA

Tinta acrílica acetinada premium, marea Coral Deeora` oucom o2 mesmo padrão de qualidade ou superior. na cor branco/White, com

Coral Premium 180 und 382,00 68.760,00

rendimento de 45 a 55 m2/demão/lata, em galão de 3.6 litros. da Coral Premium 60 und ¡10'00 6'600'00mesma tonalidade da quej'zi existe na ALEMA
VALOR TOTAL DO GRUPO 03 R$75.360,00

GRUPO 05
MOD/ , , PREÇO PREÇOITEM MATERIAL MARCA REF. UM) Q m UNITÁRIO TOTALTinta CoralPlus acrílica premium, branco neve fosco. marca Coral.l oucom o mesmo padrão de qualidade ou superior, com rendimento de225 a 275 mZ/demão/lata, em lata de 18 litros. da mesma tonalidadeda que já existe na ALEMA

Tinta CoralPlus acrílica. branca neve fosco, marca Coral. oucom omesmo padrão de qualidade ou superior. com rendimento de 45 a

Coral Acrílica 120 und 315,00 37.800,00

.,
l _, .` 55 mZ/dem'ão/galão` em galão de 3.6 litros, da mesma tonalidade da Cola] Acnhca 80 und 8500 6'800`00quejzi existe na ALEMA

VALOR TOTAL DO GRUPO 05 R$414.600,00
GRUPO 07

ITEM MATERIAL MARCA MOD/ REF. UND QTD PMÇO PRF'ÇOUNITÁRIO TOTALTinta látex acrílica - fosco - cor branco ,gelo` composição:resina 100% acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivosheterocíelicos, pigmentos isentos de matais pesados. cargasl minerais inenes. glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados.baixo odor` secagem rápida. alta resistência, rendimento 40m2 a60m2 por demão/galão. Marcas Suvinil. Coral oucom o mesmopadrão de qualidade ou superior, fomecido em galão de 3.6 litros,fabricado de acordo com as especificações NBR 11702
Tinta latex acrílica - fosco - cor branco gelo. composição: resina100% acrílica, elastomérica em dispersão aquosa. aditivoshelerocielicos. pigmentos isentos de matais pesados. cargasminerais inertes` glieóis e tensoativos ctoxilados e carboxilados, Coral Acrílica 60 und 490.00 29.400.00baixo odor, secagem rápida, alta resistência. rendimento 200mz a 300mZpor demão/lata de ISlts. Marcas Suvinil, Coral oucom o mesmo padrãode qualidade ou superior. fornecido em lata de 18 litros
Tinta látex acrílica - semibn'lho - cor branco gelo, composição:resina 100% acrílica elastomérica em dispersão aquosa. aditivosheteroeíelicos. pigmentos isentos de matais pesados, cargas,. minerais inertes. glicóis e lensoativos etoxilados e carboxilados,baixo odor, secagem rápida, alta resistência, rendimento 40m2 a60m3 por demão/galão. Marcas Suvinil. Coral oucom o mesmopadrão de qualidade ou superior. fornecido em galão de 3.6 litros.fabricado de acordo com as espceificações NBR 11702
Tinta latex acrílica - semibrilho - cor branco gelo. composição:resina 100% acrílica, elastomérica em dispersão aquosa. aditivosheterociclicos, pigmentos isentos de matais pesados, cargas minerais4 inertes, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, baixo odor, Suvinil Semi brilho 60 und 515,00 30.900,00secagem rápida, alta resistência. rendimento 200m2 a 300m2 pordemão/lata de 18Its. Marcas Suvinil. Coral otteom o mesmo padrãode qualidade ou superior. fornecido cm lata de 18 litros
Tinta amarela (padrão DNIT) para demarcação viária` secagemrápida. excelente resistência a abrasão e às intempéries e ótimaresistência. Composição: resina acrílica. pigmentos inorgânicose cargas minerais, aditivos; dispct'sunte, utiltsednneutunte ereológico. aspecto fosco, indicada para pintura de faixas e sinalizaçãode trânsito em superficies de concreto e asfalto, rendimento teórico1,671112/1itro para filme seco de 300 micromerros. Norma ABNTL NBR11862/DN1T EM-368, galão de 3.6 litros

Suvinil Acrílica 40 und 136,00 5.440,00

IQ

Suvinil Semibrilho 40 und 130.00 5.200,00

UI

Suvinil Demarcação 24 und 150,00 3.600,00
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Tinta branca (padrão DNIT) para demarcação viária, secagemrápida, excelente resistência a abrasão e as intempéries e Ótimaresistência. Composição: resina acrílica, pigmentos inorgânicos ecargas minerais, aditivos: dispersante, antisedimentante e reológico,aspecto fosco, indicada para pintura de faixas e sinalização dc trânsito
em superficies de concreto e asfalto. rendimento teórico 1.67in2/'litropara filme seco de 300 micromeu'os. Norma ABNT NBR11862/DNIT PIM-368, galão de 3,6 litros

Suvinil Demarcação 20 und 133.00 2.660.00

Tinta latex acrílica para piso cor cinza. composição: polímerosacrilicos inodificados. dióxido detitânio silicato de alumínio, óxido
de aluminio. carbonato de cálcio, hidrocarboneto de alifático,biocidas não metálicos, pimentos orgânicos e inorgânicos isentosde chumbo e cromatos, éteres glicóis e água: baixo odor. secagemrápida. alta resistência. rendimento 150m2 a 250m1 por demão/lata de 181ts. Marcas Suvinil. Coral oucom o mesmo padrão de
qualidade ou superior. fornecido em lata de 18 litros, fabricado deacordo com as especificações NBR 11702

Coral Piso
cimentados 40 und 180,00 7.200,00

Tinta látex acrílica para piso cor cinza. composição: polímerosacrílicos modificados,dióxidode titânio silicato de aluminio, Óxidode aluminio, carbonato de cálcio, hidrocarboneto de alifático,biocidas não metálicos, pimentos orgânicos e inorgânicos isentosde chumbo e cromatos. étercs glicóis c água; baixo odor, secagemrápida. alta resistência. rendimento 30m2 a 40m1 por demão/
galão dc 3,61ts. Marcas Suvinil, Coral oucom o mesmo padrão dequalidade ou superior. fornecido em galão de 3,6 litros, fabricadode acordo com as especificações NBR 1 1702

Suvinil Piso
cimentados 60 und 52,00 3.120,00

VALOR TOTAL DO GRUPO 07 R$ 87.520,00

GRUPO 08
ITEM MATERIAL MARCA MOD/

REF. UND QTD PREÇO PREÇO
uNiTÁRio TOTALTinta esmalte base água multimetais & madeira. seca rápido.

baixo odor, acetinado branco. Marca Suvinil, oucom o mesmopadrão de qualidade ou superior, com rendimento minimo de 55 a75 mZ/demão, em galão dc 3.6 litros, da mesma tonalidade da quejá existe na ALEMA

Suvinil Base d'agua 180 und 110,00 19.800,00

IQ

Tinta esmalte sintético acetinado, cor cinza, composição resinaalquídica a base de óleo vegetal semisecativo, pigmentos orgânicose inorgânicos, cargas minerais inerles. hidrocarbonetos asfiilticos,secantes organotnetálicos, rendimento 40m2 a 50mZ por demão/
galão de 3,61ls. Marcas Suvinil, Coral oucom o mesmo padrão dequalidade ou superior. fornecido em galão de 3,6 litros, fabricadode acordo com as especificações NBR 1 1702

Suvinil Sintética und 110,00 2.200,00

Tinta esmalte sintético acetinado, cor preta, composição resinaalquídica a base de óleo vegetal seinisecativo, pigmentos orgânicose inorgânicos, cargas minerais inertes. hidrocarbonetos asfálticos,secantes organometálicos. rendimento 40m1 a 50m1 por demão/galão de 3,611s. Marcas Suvinil, Coral oucom o mesmo padrão dequalidade ou superior. fornecido em galão de 3,6 litros, fabricadode acordo com as cspccificações NBR 1 1702

Suvinil Sintética 28 und 120,00 3,360.00

Tinta esmalte sintético acetinado, cor branca, composição resinaalquidica a base de Óleo vegetal semisecativo, pigmentos orgânicose inorgânicos. cargas minerais inenes. hidrocarbonetos asfálticos.secantes organometálicos, rendimento 40m: a 50m2 por demão/galão de3.61ts. Marcas Suvinil, Coral oucom o mesmo padrão de qualidade ousuperior, fornecido em galão de 3.6 litros, fabricado de acordo com asespecificações NBR 11702

Suvinil Sintética 80 und 98.00 7.840,00

Tinta esmalte sintético acabamento brilhante. cor branca,composição resina alquidica a base de óleo vegetal semisecativo,pigmentos orgânicos e inorgânicos. cargas minerais inertcs.hidrocarbonetos asfálticos, secantes organometãlicos, rendimento40m2 a 50mz por demão/galão de 3,6lts. Marcas Suvinil, Coraloucom o mesmo padrão de qualidade ou superior, galão de 3,6litros, fabricado de acordo com as especificações NBR 11702

Suvinil Sintética 160 und 91,00 14.560,00
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Tinta esmalte sintético acabamento brilhante` cor azul Del Rey. à'composição resina alquidiea a base de óleo vegetal sentisecativo.pigmentos orgânicos e inorgânicos. cargas minerais inettes,6 hidrocarbonetos asfálticos, secantes organometálicos, rendimento Suvinil Sintética 16 und 92,00 1.472,0040m2 a 50m2 por demão/galão de 3,61ts. Marcas Suvinil, CoralOucom o mesmo padrão de qualidade ou superior, galão de 3,6litros, fabricado de acordo com as especificações NBR 11702
Tinta esmalte sintético automotivo, acabamento brilhante, cor branca,secagem ultrarrápida, resinas alquidias. pigmentos Orgânicos einorgânicos, solventes aromáticos e alifáticos e aditivos, rendimento Sherwin40m2 a 50m2 por demão/galão de 3,61ts. Marcas Sherwin-Willians williansoucom o mesmo padrão de qualidade Ou superior, fabn'eado deacordo com as especificações NBR l 1702
Fundo Nivelador Sintético para Metal Galvanizado, branco fosco. à8 base de óleo. rendimento 27mz a 31m2 por demãoigalão de 3.6 lts. Coral Sintético 6 und 110,00 660,00Marca Coral, fabricado de acordo com as cspecificações NBR 11702

Automotivo 10 und 120,00 1.200,00

VALOR TOTAL DO GRUPO 08 RS 51.092,00

GRUPO 09
ITEM MATERIAL MARCA MOD/ REF UND QTD PREÇO PREÇO

UNITÁRIO TOTALTinta textura acrílica branco neve fosco, para texturar superficicsexternas e internas de reboco. blocos dc concreto` fibrocimento.concreto aparente. massa corrida ou acrílica e repintura, sobrePVA ou acn'lico, composição: resina a base de dispersão aquosade copolímero estireno~acrilico, pigmentos isentos de metais1 pesados. cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, Coral Textura 200 und 270,00 54.000,00alcoóis e tensoativos etoxilados. rendimento 20m2 a 40m: pordemão/lata de 181ts. Marcas Suvinil. Coral oucom o mesmopadrão de qualidade ou superior, fornecido em lata de 18 litros.fabricado de acordo com as especificações NBR 1 1702. da mesmatonalidade da que já existe na ALEMA
Tinta textura acrílica branco neve fosco` para texturar superficiesexternas e internas de reboco. blocos de concreto, fibrocimento.concreto aparente. massa corrida ou acrílica e repintura sobre PVAOu acrilico, composição: resina a base de dispersão aquosa de copolimero2 estirenoactilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas mineraisinertes, hidrocarbonetos alifáticos, alcoóis e tensoativos etoxilados,rendimento 4ml a 81112 por demão/galaõ de 3,61ts. Marcas Suvinil. Coraloucom o mesmo padrão de qualidade ou superior, t'omecido emgalão de 3.6 litros, labricado de acordo com as especificações NBR1 1702. da mesma tonalidade da qucjá existe na ALEMA
Tinta acrílica fosca, cor Terracota, Premium. código R1 18` Suvinil,oucom o mesmo padrão de qualidade ou superior, rendimento 2503 a 380 mai'demão/'latm em lata de 18 lts, da mesma tonalidade da Suvinil Acrílica 20 und 636,00 12.720,00que já existe na ALEMA. MARCA FABRICANTE: SUVINILOUCOD/MOD/REF. R118

Coral Textura 120 und 130,00 15.600,00

VALOR TOTAL DO GRUPO 09 RS 82.320,00
VALOR TOTAL DO REGISTRO RS 343.689,72

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019/CPL/SRP. PROCESSO ADMTNISTRATIV01N° 3668/2018-AL. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Lei n°8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais normas legais aplicáveis. DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19 de agosto de2019. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão Dep. Othelino Neto ePaulo Henrique Barros Santana. São Luis, 19 de agosto de 2019.
ATA SRP N” 039/2019.RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2019-ALEMA. OBJETO: Registro de Preços de materialde consumo na espécie tintas e materiais para pintura, visando efetuar serviços de pintura nas dependências do prédio principal daAssembleia Legislativa do Estado do Maranhão -ALEMA PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, através da ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a empresa SUCESSO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, a saber:

GRUPO 02
MARCA/ PREÇO PREÇO

ITEM MA E IA .
›T R Í REF. UND QTD uNITARIO TOTALTinta acrílica acetinada marca Suvinil, código de cor D026. com rendimento SUVINILl de 225 a 275 mI/demão/lata, em lata de 18 litros, da mesma tonalidade da que 0026 _ und 470,00 5.640,00já existe na ALEMA


