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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004 / 2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de 2020, na sala do Gabinete do Prefeito, 

localizada na Avenida Senador Eurico Rezende, nº 780, Centro, de um lado o Município de 

Boa Esperança/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.167.436/0001-26, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Srº. Lauro Vieira da Silva, brasileiro, viúvo, portador do CIC/MF nº 

793.680.777-20 e RG. nº 710.853 - SSP/ES, doravante designado simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 18.968.051/0001-77, com sede na Rua Presidente 

Kennedy, nº 37, Loja 01, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, CEP 29.146-580, vencedora e 

adjudicatária do Pregão acima referido, por sua representante legal, Sra. Mariana Ferreira 

Correia, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 1.915.073 

SSP/ES, inscrita no CPF nº 119.663.567-65, doravante denominada simplesmente 

DETENTORA, RESOLVE nos termos da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei 

Complementar nº 123/2006, Decreto nº 7.892/2013 e aos Decretos Municipais nº 4.350/2009 

e nº 3.266 de 02 de março de 2015, e as demais normas legais aplicáveis, registrar o(s) 

preço(s) da empresa, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) observadas as 

condições do edital Pregão Presencial Para Registro de Preços nº. 017 / 2019, que integra 

este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Esta Ata tem por objeto a Futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção 

Individual – E.P.I, Mediante Sistema de Registro de Preços, destinados aos servidores da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES e da Secretaria Municipal de Educação, por um 

período de 12 (doze) meses, especificados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do 

Pregão Presencial para Registro de Preço n° 017 / 2019 que passa a fazer parte desta, 

juntamente com a documentação e propostas de preços apresentadas pela(s) licitante(s) 

classificada(s), conforme consta nos autos dos Processos nº 2.230 e 2.329/2019.  
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é 

o especificado no ANEXO ÚNICO deste termo, de acordo com a respectiva classificação no 

Pregão Presencial nº 017 / 2019, sendo que nele estão inclusos todas as espécies de tributos, 

diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes a prestação 

dos serviços. 

2.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula quarta 

deste instrumento. 

2.3. A existência de preços registrados não obrigará o Município de Boa Esperança/ES, a 

firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a 

contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, 

mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO 

DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1. O gerenciamento do presente Instrumento caberá a Secretaria Municipal de Planejamento 

e Gestão de Boa Esperança/ES. 

 

3.1.1. Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança/ES, 

CNPJ n° 30.726.320/0001-94. 

 

3.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993. 

3.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 

de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 

ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 



 
PODER EXECUTIVO 

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000 

Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br  
 

3 
 

3.2.2. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes. 

3.2.3. 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 para os órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado pelo mercado, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Boa 

Esperança/ES deverá: 

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

4.1.3. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de 

negociação. 

4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Boa Esperança/ES poderá: 

4.2.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção 

administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o 

requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento; 

4.2.2. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de 

negociação. 

4.3. Não logrando êxito nas negociações, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de 

Boa Esperança/ES deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de 

medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 
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4.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 

possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

5.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 

fornecedor: 

 

5.1.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 

5.1.1.2. Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

5.1.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este 

superior aos praticados no mercado; 

5.1.1.4. Incorrer em inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços. 

5.1.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências 

do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

5.2. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da Autoridade Competente da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES. 

 

5.2.1. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, 

observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

 

5.3. Da decisão da Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES se 

dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de 

recebimento; 

 

5.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação; 
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5.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que 

justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, 

contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada 

por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo 

com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

6.2. O pagamento será efetuado, mediante a apresentação à Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança a nota fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a 

habilitação no procedimento licitatório, e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 

73 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

6.3. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, dela constando, ainda: o 

tipo e nº da Licitação (Pregão Presencial nº 017/19). 

6.4. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique 

as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicado a Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança/ES, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 

6.5. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) será (ão) 

devolvido (s) à empresa CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo 

para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, 

devidamente corrigido. 

 

6.6. O Município de Boa Esperança/ES, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato 

do atesto, se os objetos adquiridos não estiverem em perfeitas condições ou de acordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 
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CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

7.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar do dia 

posterior a sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. Para o registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente 

será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o § 2°, art. 

7°, do Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 

ORDENS DE FORNECIMENTO 

 

9.1. A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada pelo 

Município de Boa Esperança. 

9.2. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou 

parcial serão igualmente autorizados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

9.3. Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a Ordem de 

Fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente às necessidades do 

Município de Boa Esperança, poderá a Ordem de Fornecimento ser expedida para os demais 

proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos ao preço e nas mesmas 

condições da primeira colocada observada a ordem de classificação. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE 

RECEBIMENTO 

 

10.1. O prazo máximo para fornecimento dos Equipamentos deste Termo de Referência 

deverá ser de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento. 

10.2. O fornecimento dos Equipamentos deste Termo de Referência será realizado de forma 

parcelada, mediante solicitação de cada Secretaria e nas quantidades indicadas pelas mesmas, 

contando-se o prazo a partir da comunicação formal que será efetuada por e-mail ou outro 

meio hábil. 
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10.3. O recebimento dos equipamentos será de competência dos servidores lotados no 

Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES. 

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores do 

Almoxarifado deverão ser solicitadas à Unidade Requisitante, em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes. 

10.5. Os equipamentos deste Termo de Referência deverão ser entregues no Almoxarifado da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, situado na Rua Moisés Filgueira da Cunha – Centro, 

s/nº, Centro, CEP 29.845-000, neste Município, telefone (27) 3768 – 1121, ou em local 

determinado por esta Secretaria Municipal, bem como a cópia reprográfica da Ordem de 

Fornecimento. 

10.6. A entrega dos equipamentos deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, e 

deverão estar acondicionados adequadamente. 

10.7. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, 

embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do objeto. 

10.8. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior da 

conformidade dos mesmos com as especificações descritas neste Termo. 

10.9. O recebimento provisório dos equipamentos não implica a aceitação do mesmo. 

10.10. O recebimento definitivo ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, após a verificação e 

aceitação da qualidade e quantidade dos equipamentos recebidos. O recebimento será 

formalizado mediante Termo de Recebimento Definitivo expedido pelo Almoxarifado. 

10.11. Os custos de retirada e devolução dos equipamentos recusados, bem como quaisquer 

outras despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA. 

10.12. O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas na entrega dos equipamentos ou até mesmo a 

substituição por outros novos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a 

partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sem prejuízo para o disposto nos 

artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

11.1. Compete à Contratada: 

11.1.1. Executar o objeto do presente Termo de Referência. 
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11.1.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações. 

11.1.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou 

prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros. 

11.1.4. Entregar os equipamentos, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados. 

11.1.5. Fornecer os equipamentos de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, 

sendo novo e de primeiro uso, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e 

legislação pertinente, e prazo de garantia contra defeitos de fabricação. 

11.1.6. Substituir os equipamentos fornecidos em desacordo com as especificações constantes 

deste Termo, cabendo a CONTRATADA providenciar a reposição, sendo de sua inteira 

responsabilidade todas as despesas de devolução e entrega. 

 

11.2. Compete à Contratante: 

11.2.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações 

da CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo 

com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a 

efetiva entrega dos equipamentos contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela 

Autoridade competente. 

11.2.2. Disponibilizar o Técnico em Segurança do Trabalho para conferir a entrega dos 

equipamentos; 

11.2.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a 

CONTRATADA.  

11.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

11.2.5. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a 

aquisição dos equipamentos. 

11.2.6. Efetuar o pagamento da empresa vencedora na forma convencionada nos termos deste 

Termo, após a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo 

recebimento definitivo. 
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11.2.7. Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos que a CONTRATADA entregar fora 

das especificações constantes do presente Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

12.1.3. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso e por 

ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, 

quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de 

Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

12.1.4. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação, recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

12.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por até 02 anos. 

12.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

12.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 
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12.2.1. Dentro da validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 

 12.2.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

 12.2.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

 12.2.4. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 12.2.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

 12.2.6. Fizer declaração falsa; 

 12.2.7. Cometer fraude fiscal; 

 12.2.8. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. 

12.3. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 1 por: 

12.3.1. Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato; 

12.3.2. Descumprir os prazos e condições previstas no contrato. 

12.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 3, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

12.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

pode ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

 

13.1. A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 

da Lei nº 8.666/1993, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS 

 

14.1. Os recursos de representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei no 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

15.1. O Técnico em Segurança do Trabalho será responsável pela fiscalização dos 

equipamentos adquiridos, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-

lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
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15.2. Um representante do Almoxarifado receberá/acompanhará e fiscalizará a entrega dos 

equipamentos. 

15.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, para representa-la administrativamente, 

sempre que for necessário. 

15.4. Os documentos fiscais correspondentes ao fornecimento dos equipamentos serão 

atestados por servidor do Almoxarifado, e/ou outro servidor designado para este fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o 

Termo de Referência e a proposta da empresa.  

16.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do 

Decreto nº 7.892/13, Decreto Municipal nº 4.350/2009, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, 

subsidiariamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boa Esperança, Estado do Espirito Santo com renúncia 

de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste 

instrumento.  

 

17.2. E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após 

lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas Partes, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

Boa Esperança/ES, 22 de janeiro de 2020.  

 

 

 

Lauro Vieira da Silva 

Prefeito Municipal 

Contratante 
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Agnaldo Chaves de Oliveira Júnior 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão. 

Representante do Órgão Gerenciador 

 

 

 

Sebastião da Rocha Lima 

Secretário Municipal de Educação. 

Representante do Órgão Participante. 

 

 

Fornecedor com preços registrados 

 

 

 

Mariana Ferreira Correia  

LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP  

CNPJ nº 18.968.051/0001-77 

Contratada 

 



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNICO

Termo Nº 000004/2020

Empresa:  LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ:  18.968.051/0001-77

Endereço:  AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 37 - CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES - CEP: 29146580

Processo: 002230 / 2019

Pregão Presencial Nº 000017/2019

Código Especificação Marca Preço OfertadoUnidade QuantidadeItem Valor Total

RELAÇÃO DE ÍTENS REGISTRADOS

00001580 BONE DE SEGURANCA com touca árabe com
saia (removível
ou retrátil), com o brasão da prefeitura silkado na
frente do boné, confeccionado em tecido brim
100% algodão ou helanca 100%
poliéster, saia de 20 cm a 40 cm, com aba frontal
de polietileno
revestida de tecido, regulagem traseira em
elástico ou plástico
através de encaixe de pinos. com ou sem
fechamento através de
botão de pressão ou velcro opção de reforço
com debrum em tecido
ou em couro na extremidade da aba

18,5000150,000000017 2.775,000UN PROFIT

00001580 BONE DE SEGURANCA com touca árabe com
saia (removível
ou retrátil), com o brasão da prefeitura silkado na
frente do boné,
confeccionado em tecido brim 100% algodão ou
helanca 100%
poliéster, saia de 20 cm a 40 cm, com aba frontal
de polietileno
revestida de tecido, regulagem traseira em
elástico ou plástico
através de encaixe de pinos. com ou sem
fechamento através de
botão de pressão ou velcro opção de reforço
com debrum em tecido
ou em couro na extremidade da aba

18,500050,000000041 925,000UN PROFIT

00001580 BONE DE SEGURANCA com touca árabe com
saia (removível
ou retrátil), com o brasão da prefeitura silkado na
frente do boné,
confeccionado em tecido brim 100% algodão ou
helanca 100%
poliéster, saia de 20 cm a 40 cm, com aba frontal
de polietileno
revestida de tecido, regulagem traseira em
elástico ou plástico
através de encaixe de pinos. com ou sem
fechamento através de
botão de pressão ou velcro opção de reforço
com debrum em tecido
ou em couro na extremidade da aba.

18,500050,000000048 925,000UN PROFIT



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

GABINETE DO PREFEITO

00002648 CAMISA MANGA CURTA cor branca, gola polo
branca em
malha piquet, com bolsos bordados (brasão do
município), na parte
frontal do lado esquerdo da camisa.

51,000030,000000024 1.530,000UN PROFIT

00002913 CAMISA uniforme para vigilantes, na cor preta,
com bolso na
parte frontal lado esquerdo, com brasão da
prefeitura silkado neste
mesmo bolso, com o nome (vigilante) silkado na
parte de trás
da camisa na cor amarela, verde ou branco a ser
definido em
período posterior.

44,000050,000000026 2.200,000UN PROFIT


