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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO INTERNA DE 
LICITAÇÃO - CIL /AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL /ADS - GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Ref.: Pregão Presencial n.º 014/2021— SRP N.° 014/2021- CIL/ADS 
Recurso interposto a decisão proferida na Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial 
n.º0014/2021- SRP N.° 014/2021- CIL/ADS 

F M INDÚSTRIA GRÁFICA E LOC.DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA —

GRAFTECH, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 

06.108.422/0001-61, com sede nesta cidade de Manaus, estado do Amazonas sito a Rua 

Almir Pedreira, 204 — bairro de Petrópolis, CEP: 69063-330, com email: 

licitacao@graftech.net.br e telefones: (92) 3664 6161 / 999842699, devidamente 

qualificada nos autos do procedimento licitatório em questão, qual seja PROCESSO N.

01.04.018502.003730/2021-79 que deu origem ao PREGÃO PRESENCIAL n.º0014/2021 

— SRP n.° 014/2021- CIL/ADS vem perante Vossa Senhoria, apresentar RAZÕES 

RECURSAIS em face da decisão do Pregoeiro que declarou classificadas e após a fase de 

lances como vencedoras para os Lotes 2 e Lote 3, as empresa MAURÍCIO S. LIMA (MSL 

SERVIÇOS E COMERCIO e LÓRIS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS 

GRÁFICOS EIRELI, respectivamente. 

I - DA TEMPESTIVIDADE - sito o Edital do referido Pregão Presencial: 

5.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 8. DOS RECURSOS 

5.12. Ultimada a fase de habilitação e classificada as licitantes, 

será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de 
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recursos, em consonância com o disposto no §22, art. 59, da Lei 

n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, e o Pregoeiro dará início a fase 

de abertura das propostas de preços. 

Diante disso, considerando que a Recorrente fora intimada da 

decisão do Pregoeiro na sessão de encerramento do certame que ocorreu em 10 de 

DEZEMBRO de 2021, e que a contagem de prazo se inicia no primeiro dia útil 

subsequente à intimação, pelo que se comprova a tempestividade do presente recurso, 

mesmo considerando a morosidade desta Administração na cessão da Ata que deu 

origem a última reunião do referido Certame de Licitação. 

II — DOS FATOS 

A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL publicou edital 

licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º0014/2021 - SRP N. 014/2021-

CIL/ADS, que tem por objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO TODO O MATERIAL E 

MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, COM GARANTIA DE QUALIDADE, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS —

ADS. 

A Recorrente participou do certame regularmente, tendo sido, 

inclusive classificada para todas as fases necessárias para participação. 

Ocorre que, já posteriormente a fase de Credenciamento foi 

Registrado em ATA, e informado aos representantes das empresas LÓRIS COMÉRCIO DE 

ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI e MAURÍCIO S. LIMA (MSL 

SERVIÇOS E COMERCIO), teriam desobedecido o disposto no Edital de licitação , nos 

itens 4.1.2 e 4.2, tendo sido esclarecido a que havia necessidade de apresentação de a 

procuração, e que da forma apresentada pelos mesmos, os representantes ficavam 
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impedidos de assinar as documentações até que fosse saneada com a apresentação de 

procuração até o encerramento da fase de Credenciamento. 

Ora, mesmo com o referido registro as empresas LÓRIS 

COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI e MAURÍCIO S. 

LIMA (MSL SERVIÇOS E COMERCIO), assinaram a ATA datada de 03/12/2021, desta 

forma, desconsiderando o registro acima descrito, pela própria CIL/ADS. 

Em momento subsequente, constante da ATA DE REABERTURA DA 

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2021 - CIL/ADS, REF.AO REGISTRO 

DE PREÇOS N. 014/2021-CIL/ADS, oportunidade que se historia que após o 

recebimento dos envelopes de HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e que a CIL/ADS 

discorre em Ata que após a análise das propostas de preços realizada pela Comissão que 

foram constatadas inconsistências nas propostas das empresas R. ANSELMO MIRANDA 

EIRELE (VICTORIA SERVIÇOS E COMÉRCIO, MAURÍCIO S LIMA (MSL SERVIÇOS E 

COMÉRCIO — apresentou inconsistência nos dados cadastrais da empresa, e ainda 

inconsistências na proposta da empresa MET INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 

GRÁFICOS LTDA. No entanto, no paragrafo seguinte, considerou todas as incoerências 

ou erros seriam sanáveis e que não comprometeriam a participação das empresas no 

certame. 

Na fase que se consagrou a abertura das propostas de preços de 

todas as empresas, que foram credenciadas a participação, e posteriormente para a fase 

de abertura das propostas, restou identificado que as propostas de preços apresentadas 

pelas empresas, ou seja a proposta de preços da empresa MAURÍCIO S. LIMA (MSL 

SERVIÇOS E COMERCIO), apresentava o cabeçalho da empresa LÓRIS COMÉRCIO DE 

ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, ou signifique-se que na parte de 

cima tem a apresentação de uma empresa e proposta apresentada é de outra, e é nessa 

parte que está exatamente igual das duas empresas. Ora, pasme, equívoco ?, porque o 
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Contador seria o mesmo para as duas empresas, ora, mas o que é isso? Conluio? O par 

de empresas participando, nos causa estranheza, equívoco sanável? 

Inconformada com o desprezo ao mínimo de formalismo 

necessário para a celebração de procedimento licitatório, que descartou a melhor 

proposta para os lotes em que poderia ser contemplada vencedora com a proposta mais 

vantajosa para administração, em razão da participação de empresas que se 

apresentaram de forma ambígua ou no mínimo de forma não concebível. 

Disso observado, esta empresa registrou intenção de recursos, 

conforme consta no anexo da na Ata da Sessão Pública, e apresenta suas razões de 

recurso, pelos fundamentos que passa a expor: 

Vejamos. 

I - DOS FUNDAMENTOS: 

II. 

1) DA FALTA DO MÍNIMO DE FORMALISMO — NA APRESENTAÇÃO 

DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

Frisa-se que formalismo procedimental não se confunde com 

excesso de formalismo, que por sua vez é medida descabida ao Pregão. 

José dos Santos Carvalho Filho ensina que o "princípio do 

formalismo procedimental passa a noção de que as regras do procedimento adotadas 

para a licitação devem seguir os parâmetros estabelecidos na lei, não sendo lícito aos 

administradores subvertê-los a seu juízo". Contudo, deve-se atentar que para que no 

cumprimento desse princípio não se peque pelo "formalismo", consistente no apego 

exacerbado e à formalidade, a implicar à absoluta frustração da finalidade principal do 

certame, que é a de selecionar a proposta mais vantajosa para o ente licitante de forma 

a prestigiar a isonomia entre os interessados. 
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De acordo com Hely Lopes Meirelles , o procedimento formal, 

entretanto, não se confunde com "formalismo", que se caracteriza por exigências 

inúteis e desnecessárias. Por isso mesmo não se anula o procedimento diante de meras 

omissões ou irregularidades formais na documentação nas propostas desde que, por 

sua irrelevância, não causem prejuízo à Administração ou aos licitantes. 

Tal situação corresponde exatamente ao caso em tela, visto que 

cabe ao Pregoeiro, no momento da realização do Pregão, agiu sem razoabilidade alguma 

e com a parcimônia na análise de eventuais falhas e omissões, para que o processo não 

seja interrompido ou frustrado por conta do pouco formalismo, o que obviamente 

ocorreu, tendo em vista a classificação de empresas que demonstrava de forma 

conjugada para participação, o que demonstra que Administração não pode ficar a 

mercê da vontade dos participantes, e tão somente desconsiderar a concorrência entre 

os participes do certame, levando em consideração que os pretendidos serviços a serem 

contratados, poderão ser assegurados por um preço mais justo para com a 

Administração, que é a verdadeira contratante do mesmo. 

Como caracterizar o conluio, que é uma espécie de fraude e ocorre 

quando as empresas assumem um comportamento coordenado em relação ao preço, 

quantidade, qualidade ou presença geográfica, com o objetivo de elevar os valores de 

mercado (TÓTH et al., 2014). É, portanto, um arranjo entre um grupo, explícito ou 

implícito, destinado a limitar a competição entre os participantes de determinado 

processo (PORTER e ZONA, 1993). Dessa forma, constatando-se a presença de todas as 

informações necessárias e essenciais à classificação foram devidamente apresentados, 

deve o Pregoeiro agir com sabedoria e razoabilidade classificando a empresa 

Recorrente, tendo em vista que foram satisfeitas as formalidades necessárias à 

contratação do vencedor, vez que estavam presentes ao embate licitatório apenas a 

empresa ora habilitada e a Recorrente, sendo que foram nitidamente distintas as 

decisões tomadas no momento da sessão pública. 
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Pela análise, inconcebível é que muito comum que empresas do 

mesmo ramo tenham algum sócio em comum e queiram participar de licitação. 

Mas é possível participar de uma mesma licitação? 

A Lei de Licitações proíbe essas empresas? 

A participação de empresas com sócios em comum significa fraude à 

licitação? 

A participação de empresas com sócios em comum ou do mesmo 
grupo econômico em licitações é um tema que gera muitas dúvidas. 

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, determinou 
que os contratos administrativos fossem precedidos de licitação pública, com o intuito 
de assegurar condições de igualdade a todos os concorrentes. 

Esse artigo da Constituição é justamente para a prevenção de 
fraudes ao sistema. 

Como sabemos, todos os indivíduos podem participar de licitação, 
contanto que cumpram os requisitos exigidos no Edital e na lei. 

No entanto, o Artigo 92 da Lei de Licitações, Lei 8.666 de 1993, 
proíbe a participação de algumas pessoas em casos específicos: 

Vejamos: 

"Art. 9° — Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

1— o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

11 — empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 
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Ill — servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação." 

Uma vez que o rol do artigo é taxativo, o que quer dizer que só 

permite essas vedações, podemos concluir que não há impedimentos além destes. 

Portanto, a Lei de Licitações não proíbe a participação de empresas distintas que tenham 

o mesmo sócio. 

Além disso, não há vedação legal sobre o fato de uma pessoa física 

ou jurídica compor o quadro societário de mais de uma empresa do mesmo ramo. 

A Corte de Contas, por isso mesmo, ressalva que se houver 

demonstração de fraude à licitação e frustração dos princípios licitatórios tais empresas 

serão responsabilizadas na forma da lei, o que inclui autuações nas mais variadas esferas 

sancionadoras. 

Em uma ocasião, o TCU esclareceu que a participação de empresas relacionadas "pode 

ser considerada regular, se atuarem de forma independente, sem arranjos que possam 

macular a competitividade do certame." (Acórdão 1539/2014-Plenário I Relator: 

BENJAMIN ZYMLER). 

A Nova Lei de Licitações, expressamente, inova na matéria, 

alterando o entendimento mencionado aqui. 

No art. 14, V, da Nova Lei, que é o "sucessor" do art. 92, da Lei 

8.666/93, há proibição expressa de participação, no mesmo certame, concorrendo entre 

si, de "empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n. 6.404, de 

15 de dezembro de 1976". 

Portanto, nas licitações regidas pela Nova Lei, não poderão 

concorrer entre si empresas do mesmo grupo econômico. 
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Pela Doutrina especializada ainda podemos ressaltar a opinião do ilustre Gustavo Costa 

Ferreira. Mestre em Direito pela UFSC. Advogado especialista em Licitações e 

Contratações Públicas, Saneamento Básico e Direito Administrativo Sancionador. 

"Entendo que tal orientação, inclusive, se qualifica 

como orientação geral do TCU, nos termos do art. 24, da LINB, pois 

já é tradicional e já foi publicada nos informativos do Tribunal em 

mais de uma oportunidade: Não existe vedação legal à participação, 

no mesmo certame licitatório, de empresas do mesmo grupo 

econômico ou com sócios em relação de parentesco, embora tal 

situação possa acarretar quebra de isonomia entre as licitantes. A 

demonstração de fraude à licitação exige a evidenciação do nexo 

causal entre a conduta das empresas com sócios em comum ou em 

relação de parentesco e a frustração dos princípios e dos objetivos 

da licitação. (Acórdão 2803/2016-Plenário I Relator: ANDRÉ DE 

CARVALHO. Publicado: Informativo de Licitações e Contratos nº 

309 de 22/11/2016. Boletim de Jurisprudência nº 151 de 

21/11/2016); A existência de relação de parentesco ou de afinidade 

familiar entre sócios de distintas empresas ou sócios em comum 

não permite, por si só, caracterizar como fraude a participação 

dessas empresas numa mesma licitação, mesmo na modalidade 

convite. Sem a demonstração da prática de ato com intuito de 

frustrar ou fraudar o caráter competitivo da licitação, não cabe 

declarar a inidoneidade de licitante. Boletim de Jurisprudência 

217/2018; A existência de sócios comuns em empresas 

participantes de licitação não constitui, por si só, ilegalidade. 

Contudo, esse cenário acarreta ao condutor dos certames o dever 

de diligenciar para evitar fraudes. Acórdão 662/2013-Plenário 
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Relator: VALMIR CAMPELO; A participação simultânea de empresas 

com sócios comuns em licitação não afronta a legislação vigente e 

somente merece ser considerada irregular quando puder alijar do 

certame outros potenciais participantes, como nos casos de: a) 

convite; b) contratação por dispensa de licitação; c) existência de 

relação entre as licitantes e a empresa responsável pela elaboração 

do projeto executivo; d) contratação de uma das empresas para 

fiscalizar serviço prestado por outra. Acórdão 526/2013-Plenário 

Relator: MARCOS BEMQUERER. Publicado: Informativo de 

Licitações e Contratos nº 143 A vedação de participação em 

licitações sob a modalidade concorrência de empresas com sócios 

comuns é ilícita, apesar de poder constituir indício que, somado a 

outros, conforme o caso concreto, configure fraude ao certame. 

Acórdão 2341/2011-Plenário 

Relator: AUGUSTO NARDES. Publicado: Informativo de Licitações e 

Contratos nº 78 

Somente o fato de empresas distintas possuírem a mesma equipe 

para a formalização de documentação e participação de procedimentos licitatórios, e 

ainda apresentarem documentos iguais, e que se misturam nos em seus envelopes da 

mesma licitação não constitui fraude? Não considerou esse tipo de impedimento para o 

Senhor Pregoeiro. Mas no mínimo confuso e estranho, obscuro aos critérios dos 

princípios da legalidade, razoabilidade e a ocorrência da presença de mais de uma 

empresa com documentos redigidos no mesmo local, e conhecidos pela mesma pessoa 

para duas empresas distintas e em comum querendo participar de licitação é tida como 

apenas um indício de fraude? sem caracterizar nem mesmo uma evidência? Ora, ora... 

Ou seja, subentende-se somente como uma suspeita, que merece 

ser investigada, e este formato, a própria lei de licitações nos dá ensejo e fundamenta 
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as diligências para esse tipo de verificação. Portanto, não há vedação expressa na 

legislação com este tipo de restrição. 

Isso é lógico, uma vez que a empresa que deseja fraudar a licitação 

poderá fazer isto em conluio com empresas diversas, com o intuito de obter vantagens 

e prejudicar as demais que desejam participar da licitação, bem como diminuir a 

concorrência. 

Portanto, cabe a Administração Pública analisar cada caso 

individualmente, não bastando apenas a condição de uma empresa ser outra, ou outra 

se uma, mas sim o correto serem empresas distintas na mesma licitação. Certo é, que 

não ocorreu, displicentemente deixou que se desse seguimento, de forma irrestrita, e 

sem qualquer dedução que se pudesse ter, são preços mais baixos. 

Os Princípios e a Prevenção a Fraudes 

Mesmo que não haja proibição legal acerca da participação de 

empresas com sócio em comum, é imprescindível que o procedimento licitatório 

cumpra o que está determinado em Lei, ou seja, siga os princípios que regem a Licitação. 

É preciso muita atenção por parte dos participantes do certame e 

os demais licitantes, em prol de um importante objetivo: evitar a fraude à licitação! 

Um exemplo hipotético seria empresas com sócios em comum e 

que estão participando do mesmo pregão eletrônico, combinando entre si o valor dos 

itens, para que uma tenha maior chance de vencer a licitação. Na ocasião em tela, está 

óbvio e nítido a tentativa de fraudar, ou pelo ao menos conduta que caracteriza um caso 

de fraude, sendo completamente vedada, pois prejudica completamente o caráter 

competitivo do certame. 
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Em atenção a este tipo de fraude, o maior portal de compras do 

governo, COMPRASNET, dispõe de um sistema direcionado exclusivamente a identificar 

o quadro societário das empresas licitantes que desejam participar das disputas. 

Este tipo de fiscalização é certamente um ótimo aliado para os 

Órgãos, bem como para as empresas que queiram participar de licitação. Além de 

cooperar com a prevenção das fraudes, garante um tratamento isonômico a todas as 

empresas. 

Entendimento do Tribunal de Contas da União 

Acerca da possibilidade de o Edital prever cláusula que restringe 

mais de uma empresa com sócio em comum a participar de licitação, o TCU já se 

manifestou. 

Apenas na hipótese de a Administração perceber indícios 

(comprovados) de conluio ou fraude é que seria realizado o afastamento dessas 

concorrentes. Além dessa exceção, o Edital não poderá prever a proibição da 

participação das empresas que possuem sócio em comum. 

Vejamos a decisão do Tribunal de Contas em seu Acórdão nº 

010.468/2008-8: 

"Hoje, diante do texto legal, tal como se encontra redigido há mais i 

de vinte anos, uma mesma empresa não pode apresentar duas (\/ 
C' 

propostas, mas nada impede que empresas distintas, embora 

vinculadas a um mesmo grupo econômico, apresentem diferentes 

propostas. 

À luz do quanto foi acima exposto, pode-se afirmar, com 

segurança, que a simples participação, nos mesmos 
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procedimentos licitatórios, de duas empresas cujas ações ou cotas 

pertencem ao mesmo grupo de pessoas, não configura violação ao 

sigilo da licitação nem fraude comprometedora da 

competitividade do certame." 

Como observado na decisão, é necessário que além da identificação 

das empresas que possuem sócio em comum, sejam analisados outros fatores que, em 

conjunto, possam ser considerados como indícios de conluio e fraude à licitação. 

Em julgado análogo sobre o tema, Acórdão nº 2.341/2011 — 

Plenário, dispõe: 

"Na oportunidade, foi suscitado o entendimento estabelecido no 

Acórdão n° 297/2009-Plenário, que somente considera irregular a 

situação em apreço quando a participação concomitante das 

empresas se der em: 

1 — convite; 

2— contratação por dispensa de licitação; 

111, existência de relação entre as licitantes e a empresa 

responsável pela elaboração do projeto executivo; e 

1 — contratação de uma das empresas para fiscalizar serviço 

prestado por outra." 

De acordo com o acórdão supracitado, a participação de empresas 

com sócios em comum somente constituirá ilegalidade nas quatro hipóteses 

mencionadas na decisão. Ou seja, Ilustre Senhor, DUAS EM UMA, NÃO PODE... 

12 
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No caso da ocorrência de situações diversas das hipóteses, será 

necessário que o fato desperte a atenção da Administração em razão de conduta 

suspeita. 

Em razão disto, é extremamente importante que as licitantes 

estejam sempre atentas para perceber situações de fraudes ao participar de licitação. 0 

QUE FOI DESPERTADO E SOLICITADO ESCLARECIMENTO, MAS POUCO CASO FOI A 

RESPOSTA. 

Todo e qualquer indício de defraudação deve ser denunciado para 

as autoridades competentes. 

Tais absurdos, in casu, ferem o princípio da isonomia, visto que a 

empresa Recorrente efetivamente, demonstrou possuir todos os requisitos necessários 

à classificação, INCLUSIVE, A DE MAIOR RELEVÂNCIA, 0 MENOR PREÇO OFERTADO do 

certame. 

Nesse sentido, o TCU já decidiu: 

Concluiu-se que as desclassificações acima relatadas se deram por 

razões de aspecto meramente formal, sem levar em consideração 

o princípio da razoabilidade e a competitividade do certame. As 

falhas cometidas pelas referidas empresas, a princípio, não 

provocaram qualquer reflexo em suas propostas, e sua aceitação 

não feriria a isonomia entre os concorrentes e não teria qualquer 

efeito indesejável na execução do contrato, somente 

caracterizando excesso de formalismo em detrimento da 

competitividade do certame. I Ç 2

São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que 

prestigiam a adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de 

saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório. Resumidamente, o 
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formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o da 

segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos 

descritos no art. 32 da lei de licitações: busca da proposta mais vantajosa para a 

Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável. 

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública 

deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que 

prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 

administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo 

sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes 

essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. 

Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório ou negativa de 

vigência do caput do art. 41 da lei 8.666/93 que dispõe sobre a 

impossibilidade de a Administração descumprir as normas e 

condições do edital. Trata-se de solução a ser tomada pelo 

intérprete a partir de um conflito de princípios. Diante do caso 

concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse 

público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a 

outros princípios. (Acórdão 119/2016-Plenário). 

Ao contrário do que ocorrem com as regras/normas, os princípios 

não são incompatíveis entre si. Diante de um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao 

instrumento convocatório x obtenção da proposta mais vantajosa), a adoção de um não 
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provoca a aniquilação do outro. Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas 

seguintes decisões do Tribunal de Contas da União: 

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser 

exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas 

mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades 

na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não 

causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem 

sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário). 

Isso porque a licitação não é um fim em si mesmo, pois embora o 

procedimento licitatório possua natureza formal, este deve superar e transcender o 

descaso exacerbado, pois inútil seria a participação de várias empresas interessadas, 

pois o objetivo do procedimento é garantir a eficácia da máquina administrativa, 

orientando-se pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Joel de Menezes Niebuhr ensina que a jurisprudência e a doutrina 

vêm assinalando que licitantes não devem ser inabilitados ou desclassificados de 

licitação pública em virtude do desatendimento de exigência meramente formal, que 

não se revista de utilidade prática ou que possa ser suprida por elementos ou dados que 

possam ser aferidos noutros documentos ou noutras informações que constem dos 

próprios autos do processo de licitação pública. Bem mas, não é o caso, ao contrário 

sensu, a retórica de se verificar o respeito a legislação vigente, a transparência nos cases, 

de possíveis fraudes. w 
~ 

Com efeito, além de todo o exposto, vale dizer que o Pregoeiro 

não se mostrou flexível em relação aos indícios de irregularidades aventados pela no 

que se refere à empresa F M INDÚSTRIA GRÁFICA E LOC.DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA 
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— GRAFTECH. Dessa forma, em atenção ao princípio da Isonomia, é evidente que a 

CLASSIFICAÇÃO das empresas ora Recorridas LÓRIS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 

PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI e MAURÍCIO S. LIMA (MSL SERVIÇOS E 

COMERCIO) culmina em tratamento diferenciado entre as licitantes, bem como excesso 

de descaso, pouco interesse em relação à PROPOSTA apresentada pelas mesmas, 

aceitando o absurdo encontrado, desta pede a DESCLASSIFICAÇÃO das empresas LÓRIS 

COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI e MAURÍCIO S. 

LIMA (MSL SERVIÇOS E COMERCIO). 

Atente-se ao fato que o presente recurso, e demais documentos pertinentes ao Pregão 

Presencial n.º 014/2021 - SRP N.° 014/2021- CIL/ADS em uma quarta via, será 

protocolado no TCE/AM — Ministério Público de Contas, 4ª Vara. 

Ill — DOS PEDIDOS: 

Requer que Vossa Senhoria retorne o procedimento licitatório à 

fase de classificação, e considere DESCLASSIFICADAS as empresas LÓRIS COMÉRCIO DE 

ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI e MAURÍCIO S. LIMA (MSL 

SERVIÇOS E COMERCIO). Consequentemente, levando o referido procedimento correto, 

carregado de lisura e transparência, permitindo desta forma que possa haver a livre 

afluência entre os licitantes, e consequentemente haja pronunciamento da empresa 

vencedora do referido combate licitatório. Destarte, com a fase de lances superada 

haverá o vencedor da proposta com maior vantagem e menores preços oferecidos, com 

isso levando a correção, no momento oportuno da contratação, de todos os itens 

necessários para o fiel cumprimento do objeto então licitado. 

ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao edital, e 

todas as condições que REQUER, o recebimento do presente recurso, em seu efeito 

suspensivo; 
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Ao final, julgar totalmente procedente o presente recurso, para fins de 

rever a decisão, com imediata convocação dos interessados para que se conhecimento 

a todos. 

Não alterando a decisão, requer o imediato encaminhamento à 

Autoridade Superior para que sela reapreciado, no cumprimento dos prazos legais 

Anexamos a presente cópia das propostas de preços apresentadas pelas 

empresas, MAURÍCIO S. LIMA (MSL SERVIÇOS E COMERCIO e LÓRIS 

COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, 

cedidas pelas COMISSÃO INTERNA DE LICITAÇÃO - CIL /AGÊNCIA 

AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL/ADS — GOVERNO 

DO ESTADO DO AMAZONAS 

Termos em que, Pede deferimento. 

Manau AM), 17 de dezembro de 2021. 

fMlnd.Gral.elºc. er~ .eEqmp.~tda 

Frmpam~ ia s da Co;ta 

b~IR~ 
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PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL 

A 
Comissão Interna de Licitação da ADS 
Manaus-AM 

Prezados Senhores, 

A LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS 

GRÁFICOS EIRELI- EPP, CNPJ n° 21.931.422/0001-50, localizada à R 

FRANCISCO FILHO, n° 810, CJ CASTELO BRANCO, Bairro PARQUE 10 DE / 

NOVEMBRO, Manaus/AM, CEP 69.055-400vem apresentar Proposta de Preços para 

"Contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços gráficos de 

impressão, incluindo todo o material e mão de obra necessários, com garantia de 

qualidade, para atender às necessidades da Agência de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas — ADS", de acordo com as condições constantes neste Edital .e seus anexos, 

na forma que abaixo se específica: ~/ -` 

Item PROPOSTA DE SERVIÇOS 
- LOTE Ol ATÉ 22 

Unid. Qnada Est ima 
Marca VL Unit ,. VL Unit 

Eztenso 
• 

~ 
VI. Total

,4
• Totai 

E enso 

1 

ITEM l: Cartão de visita. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 1: 
Formato 9x5,5cm, papel 
Cartão 300g, 4/4 cores. 
Acabamento refilado. 

UND 8.000 
LORRIS/ 

NACIONAL R$ 

y 
~` 

0,36 
ta trin e seis / 

~_ 1f centavos de 
7 

R$ 
2.880.00 

dois mi 
oitocentos é,~ 
oitenta reais ` 

2 

ITEM 2: Agenda. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 2: 
Formato 25cm (Altura), 18cm 
(largura), papel Reciclável, 
250 folhas. 

UND 600 
COBRIS/ 

NACIONAL 

1

1!$ 

{ 

00 vinte e seis is 
R$ 

15.600,00 
quinze mil e 

seiscentos reais 

3 

ITEM 3: Cartaz i 
DESCRIÇÃO DO I) 3:
Formato 46x64 • • r, p. .'-
Cquché Brilho 1 , • 4/0 corte 
Acabamento: I. .o . , 
dobras e fita dupl : f; • o 
verso nas qua-. . ex y id.' ... 

t 

4
"^ 

5.000 
LOIèRIS/ F• 

NACION6J- ,/ ï 

, 
,• 

" ' 
cin ta 

- a .s 

R$ 
12.500,00 

doze mil e 
quinhentos reais 

4 

ITEM 2 
DESCRI. a DO P 
Formato - 0x .a.el 
Couché~ , . 50., 4/0 cores. 
Acab: - to: refi :do com 2 
dob e d pia face no 
v- zonas •ua a . - .:.-.. 

UN)) 5.000
LORRIS/ 

NACIONAL R$ l,2
i um real e vi - 

centavos 

—_ 

R$ 
6.000,00 s-': il reais 

PA , 

I 
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ITEM 5: Cartaz 3. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 5: 
Impressão de cartão tamanho: 
6.40x4.60mmout; Papel 
couchê brilho; Gramatura: 
150g/m2 ; Impressão: 4x0; 
Unidade de fornecimento. 

UND 1.000 
LORRIS/ 

NACIONAL 
R$ 3,88 

três reais ,e 
oitenta e oito 

centavos 

~' 

3.880,00 

trios mil, 
oitocentos e 
oitenta reais 

6 

ITEM 6: Cartilha. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 6: 
Formato aberto: 30x21 cm, 
formato fechado: 15x21 cm 
(AS), veres: 4/4 Páginas: 28 
Papel capa: Couche 230g 
Papel miolo: Couche fosco 
I 15 Acabamento: grampo e 
laminação fosca na capa 
(Reduzir arquivo ao formato 
na saída). 

UND 5 000 
COBRIS/ 

NACIONAL 
R$ 3,88 

três reais e 
oitenta e oito 

centavos c 
19.400'00 

dezenove mil e 
quatrocentos 

 reais 
~ri 

~a 

7 

ITEM 7: Certificado. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 7: 
Formato 21x29,7cm; papel 
Couche fosco 230g; 4/0 cores. 

UND 5.000 
LORRIS/ 

NACIONAL 
R $ 2,99 

dois reais e 
noventa e nove 

centavos 

R$ 41 '9aD,QO 

quatorze mil, 
novecentos e 

cinquenta reais 

8 

ITEM 8: Cheque 
Demonstrativo. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 8: 
Papel Couch6 A3, Gramatura: 
250 g/m', impressão 4/0 cores. 

UND 200 
LORRIS/

NAÇINACIONAL R$

3

3,88 

- 

três reais e 
oitenta e oito 

centavos 

~ 

! 7766, ' ,00 

i 
P 

#' setecenfos e 
etenta e seis 

reais
'

, 

9 

ITEM 9: Convite. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 9: 
Formato 15x21 cm impressos a 
4/4 cores em papel Couché 
Fosco 250g. Acabamento: 
Refile. 

UND 1.000 

# 

LORRI / ~ $ 
NACIONAL 

_ 
}tt$ 2,90 

dois dos reais e 
noventa centav 

I 

1 

R$ 
2.900,00 

Y 

dois mil é.. 
novecentos reais 

10 

ITEM 10: Envelope 1 - 
Convite. 

DESCRIÇÃO DO ITEM ]0•<
Formato fechado: 17x2 
papel Offset 120g; t cor.,

•

Acabamento: cola  .rual, 
cortelvinco e 

I 

t 
UNAS 

r 

, - 

~ 
L 000 L ONA , K$ 7,88 

sete rea 
tenta e 

ta 

e 
iro 

os 788000 . 

sete mil, 
oitocentos e 
oitenta reais 

~` 

11 

ITEM 11: $nv lo  2 — • • 

DESCRIÇÃI DO 1.1: 
Formato 2 - 34 • , papel 
Offset 9* • 4 •1 co

Acabam: to .lag l r ual, 
corte/vi ' e -, 

' U . I 1 00 .0 COBRIS/ 
NACIONAL R$ 0,95 no erra e'••nco 

c tavos de eal 

• 

R$ 
950,00 

erros e 
cinquen -reais 

12 

ITEM older I. 

DE' RIÇA • a S ITEM 12: 
I sessão de • der co on . o, 

as  em pa dobcouc edindo 10x30 

ta 1 LO'+ * ' 
= - 

/f

4 

' t 

A 

` quarenta 
' 

. ois 
w • 

I) 

'S 
8&00 

oitocentos 
qu enta rea 
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ITEM 13: Folder 1. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 13: 
Formato fechado 2lx10cm; 
Papel Couché Fosco 180g; 
Impressão 4/4 cores. 
Acabamento 02 vincos e 02 
dobras. Aplicação de verniz 
localizado frente e verso. 

UND 24•000 
LORRIS/ 

NACIONAL 
R$ 0,25 

vinte e cinca 
evos de real 

R$ 
6.000,00 

, 

seis mil reais 

14 

ITEM 14: Folder 2. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 14: 
Formato aberto A3 fechado 
21X10cm; papel Couché Fosco 
150g, Impressão 4/4 cores, 
aplicação de verniz frente e 
verso. Acabamento: 3 vincos e 
dobras. 

UND 24.000 
LORRIS/ 

NACIONAL 
R$ 1,89 

um real e oitenta 
e nove centavos 

R$ 
45.36000 , 

quarenta e cinco 
mil, trezentos e 
sessenta reais, 

b 

r 

15 

ITEM 15: Outdoors 

DESCRIÇÃO DO ITEM 15: 
Contratação de empresa 
especializada em impressão e 
veiculação de mídia em 
outdoor de acordo com o plano 
de  mi dia apresentado. 

UND 10 
LORRIS/ 

NACIONAL 
R$ 1.239, 00 

mil duzentos e 
trinta e nove 

rea>S, y 

~t$ 1 
I[j§ 

' 1 ~^,. 

doze mil, 
trezentos e 

noventa reais 

''-

16 

ITEM 16: Plyer 
DESCRIÇÃO DO ITEM 16: 
Tamanho 100 x 200mm; Papel 
couche fosco; Gramatura: 
120/m=; Impressão: 4x4 ID: 
120800. 

UND 
4.000 LORRIS/ 

NACIONAL 
R$ 

1,80 dm real e oitenta 
centavos 

R$ 
7.200,00 

/

v 

e mil e 
dutht os reais 

17 

ITEM 17: Placas indicativas 
(sinalização da feira) 
DESCRIÇÃO DO ITEM 17: 
Impressão e instalação de 
placas retangulares em PVC 
com dimensão de 0,60x1,00m 
com suporte. 

UND 10 
LORRIS/ 

NACIONAL R$ 132,00 
cento e trinta 

dois reais 
R$ 

1.320,00 
mil trezentos e 

vinte reais 

18 

ITEM 18: Placas indicativas 
(sinalização da feira)/' i 

DESCRIÇÃO DO ITEM/ l~ 
Impressão e instalaçã 8e 01 
pórtico de entrad.-' em- ,Sois 
impressa com . seguint 
dimensiìes: lom p ecipal •. . 
identificação do . o 
2.00x6.00 e +2 lon: . lat ris 
medindo 1,t+x5,0i' .n. terá 
mapa gera do v.. . e logo 
dos print.: p: 5. . es, 
com es. 51 : bo. • 

,r 

UND 2 

~„ 

LORRI 
N. e AL 

I 

R 295400 . , 

N 

'01 -
nov=- os e 
cin uen : e' 
q <tro r•:ís 

R$ 
. . 00 

I 

, 

cinco mil, 
novecentoseoito 

reais 

1 

19 

¡perfo 

ITEM / Backdrop 

DES4RIÇA: s ITEM 19: 
P ' el em m-.' . et o ' . 

nílica de alta 
. . ce •=tirada com 

t 3 
• ... _ 

• • 
3.2' ,00 

três mil, I 
duzentos e

/ qua,. reai =

Il1A1M 

1. 

9'.',2,00 

nove mil, 
seiscentos e 

quarenta e d 

• 21.931.422/0001-50 

i•
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arrebiteos ilhós sobre estrutura 
metálica a de metalon parede 
grossa 0,30cmX0,20cmcm. 
Aplicada (com impressão 
digital em grande performance 
plotter AMPLA ou Roland 
com cobertura de 3,20m) os 
temas artísticos referentes aos 
respectivos eventos. 
(localizado em lugares 
estratégicos de feira, atrás do 
palco e nas salas das palestras). 

~ 

20 

ITEM 20: Platibanda 
DESCRIÇÃO DO ITEM 20: 
Platibandas em estrutura 
metálica e lona plotada para 
indicação de cada setor 
existente no evento, medindo 
1,00x10,00m e 02 laterais 
I,00x3,00m. 

UND 20 
LORRIS/ 

NACIONAL 
R - 7,248,00 

sete mil, 
duzentos e 

quarenta e oito 
reais 

R$ 
144.960,00 

cento e quarenta 
e quatro mil, 
novecentos e 
sessenta reais 

21 

ITEM 21: Pasta 1. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 21: 
Formato 46x63cm impressa 
em papel Supremo 250g a 4/0 
cores, plastificação brilho 
frente. Acabamento: 02 furos 

UND 
1.000 LORRIS/ 

NACIONAL 
R$ 1 54 

um real e 
cinquerlta e' 

quatro centavos 

R$ 
1.540,00 

mil quinhentos e 
quarenta reais 

`~ V 

22 

ITEM 22: Pasta 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 22: 
Tamanho 46x63cm (aberto), 
impresso em papel Cartão Duo 
Design 250g, impressão 4/0 
cores. Pasta com bolso, 
Acabamento: corte e vinco, 
laminação BOPP frente, verniz 
localizado frente, colagem. 

UND 1.000 
COBRIS/ 

NACIONAL R$ 8,89 
oito reais e 

oitenta e nove 
centavos 

R$
8.890,00 

I/

Oito mil, 
oitocentos e 
noventá -eais 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 

~` Zerttos 

RS 331.766,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO "'` , e trinta em mil, setecentos e sessenta e seis reais 

Item DESCRIÇÃO .:y " -23 
AO • 

. nid. T 
Qtáï......

Estimada 
Marca . : .L1.' 

E so 
VI 

Total VL 1oi~a( M̀
Extenso 

23 

ITEM 23: desi • , .. : 
carro col. do.
DESCRIÇ 7

 
• Da 23: 

F
e 

Formato 0xl • mforme 
~ designer • • • o 

solici : • / 
(para . . - amento • 
ex • • ì  , 'dades 

D 1 .000 
LORRIS/ 

NACIONAL R $ 1,50 
um rea• 
cinqu : en 
centavo 

R$ 
1500 ,00 

mil e • •' • entos 
reais - 

~ 

24
I . " Adesivo 2. 
', SCRIÇA a • . " • 
ormato i I0cm, papel 

Adesi .,190.4/0cores. 

1 ~ s r
, 

~ LORRIS 
m L e a ~ 1 

C' .vos,

R$ 
7.500,00 

sete mil 
qu' eKtos s NACIONAL 

~ 21.931.422/0001-50 O loriscs@outlook.com 0 55 (92) 98178-0019 

ORua 22, N° 810 - Conj. Castelo Branco. Parque Dez. CEP: 69055-400 
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25 

ITEM 25: Adesivo 3. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 25: 
Formato 20x20crn, papel 
Adesivo, I90g, 4/0 cores. 

UND 
5.000 LORRIS/ 

NACIONAL 
R$ 3 80 

tres reais e 
oitenta centavos 

~ N
R$ 

19.000,00 
dezenove mil 

reais 

26 

ITEM 26: Adesivo 4. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 26: 
Formato 3x3cm, papel 
Adesivo, I90g, 4/0 cores. 

UND 10.000 LORRIS/ 
NACIONAL 

R$ 0,75 
setenta e cinco 

centavos de real 
R$ 

7.500,00 
sete mil e 

quinhentos reais 

27 

ITEM 27: Adesivo 5. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 27: 
Formato de 0,09x 0,05cm 
Impressão em vinil calandrado, 
com qualidade digital, 4/0 
cores, tratamento a queima 
solar. Acabamento: refile. 

UND 5.000 
LORRIS/

quarenta 
ACIONA 

NACIONAL 
R$ 0,44 

e 
quatro centavos 

de real 

R$ 
2.200,00 

dons s r e 
duzentos reais 

28 

ITEM 28: Banner 1. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 28: 
Lona vinil, formato 90x120cm, 
4/0 cores. Acabamento: bastão 
e cordão. 

UND 20 
LORRIS/ 

NACIONAL R$ 68,00 
sessenta e oito 

reais 
R$ 

1.360,00 
mil trezentos é 
sessenta reais 

29 

ITEM 29: Banner 1. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 29: 
Lona vinil, formato 
0,80x1,20cm, 4/0 cores. 
Acabamento: bastão e cordão. 

UND 500 
LORRIS/ 

NACIONAL R$ 58'
00

cinquenta e oito 
reais 

R$ 
29,000,00 

vinte e nove mil 
reais 

30 

ITEM 30: Banner 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 30: 
Lona vinil, formato 
0,60x1,60cm, 4/0 cores. 
Acabamento: ilhós. 

UND 100 LORRIS/ 
NACIONAL

R$ 46,00 
quarenta e seis 

reais 
R$ 

4.600,00 
`ti quatro mil e , 
sóiscentos reai~ 

n/
J" 

31 

ITEM 31: Banner 3. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 31: 
Lona vinil, formato 
3,10x1,50cm, 4/0 cores, 
Acabamento: ilhós. 

UND 50 
C 

NACIONAL 
R$ 265,00 

duzentos e 
sessentaecincoJ 

reais 

j a 
I 

1325000 

treze lt il, 
duzentos°e 

cinquenta reais 

32 

ITEM 32: Banner 4. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 32: 
Lona vinil, formato 
2,80x0,90cm, 4/0 cores. 
Acabamento: Ilhós. 

UND 50 
LORRIS/ 

NACIONAL 

1
K$ '~ q 

cento e sess ta 
e q uatro r : is 

R$ 
8.200 00 

oito mil e 
duzentos reais 

33 
ITEM 33: Faixa 1• 
DESCRIÇÃO DO ITEN).43: 
Lona vinil 7,50x1,0m. 

UND 
.. . .. 

100 
LORRIS/ 

NACIONAL $ 465,00 
uatro - os e 

se ta cinco 
~'s 

R$
46.500,00

quarenta e seis 
mil e quinhentos 

reais 
ITEM 34 2 ' .--.  

` ~ y ã
dez mil, 

34 DESCRIÇÃO t ITEM 3,4:.' 
Lona vinil, ,2t 0m 4/ 
cores. 

UND 50 LORRIS 
NACIO L 

215 00 du os - 
qu'ze -i g 

IZ$ 
~ 75Q,00 setecentos e 

cinquenta reais 

35 

ITEM 3 . P:', él I. 
DESCRIÇ • D' 35: 
Lona Fro tli: t e ret. 
Area To .1: ,13x1 ~.- ea 
Visual: ''xl t' 

i t, t 30 
COBRIS/ 

NACIONAL 
R$ 129,00 

to e v i . e e 
nove reai 

[t$ 
0,00 

h 
. - mil, 

oitocen 
setenta

36 

ITEM .: ' ainel 2. 
DES' S ' O D'r ITEM 36: 
Lo. . Backlight. ~' t t • 'r.. 

, 
duzento • ~ int "

` 

• 
cento e trinta 
quatro mil 

4 C.rte reto Area ota: 
64x2,5 / Área Visual: 

1,59 ,S0m. 

.. ' - 134.400,00 
~~ 

quatrocent.. 
4  •is 

s,r Z~®~►`i~~~~y/VI~~ 

• 21.931.422/0001-50 O loriscs@outlook.com 3 55(92)98178-0019 
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9 

37 
ITEM 37: Placa, 
DESCRIÇÃO DO ITEM 37: 
5x4m 

UND 200 COBRIS/ R$ 4.765 
00

quatro mil, 
setecentos e 

NACIONAL sessenta e cinco 953.000,00
reais 

r 

R$ 
novecentos e 

cinquenta e três 
mil reais 

VALOR TOTAL DE LOTE 2 

f

RS 1.242.630,00 ~ N

VALOR TOTAL POR EXTENSO Hum milhão, duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta reais 

Item DESCRIÇÃO LOTE 3-38 
AO 58 

 
Unid. Qtd' 

Estimada 
Mares VI. Uait 

VI. Unit 
Extenso 

VI. Total 
VI. Total 
Extenso 

38 

ITEM 38: Bloco I. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 38: 
Formato 14,0x21,0cm, 
(fechado), capa papel Couché 
230g; Miolo em Offset 90g, 
cor. capa 4/0, miolo I/0. 
Acabamento: Colado. 

UND 600 
LORRIS/ 

NACIONAL R$ 8,00 oito reais 
R$ 

4.800,00 
quatro mil e 

oitocentos reais 

39 

ITEM 39: Bloco 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 39:
Formato 17,0x10,0cm, 
(fechado), capa papel Cartão 
Duo Design 250g Miolo em 
Offset 90g, cor. capa 4/0, 
miolo I/0. Acabamento: Wire-
o. 

UND 600 
LORRIS/ 

NACIONAL 
R$ 8 00 

, 
oito reais 

•/ / 
/ R$ \ N... 

4'.80Q,00 

f 

quatro mil e¡ 
òí`tbgentos reaiF 

40 

ITEM 40: Calendário. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 40: 
Formato aberto 15,0x 41,0cm e 
formato fechado 15,0x16,0cm, 
em papel Cartão Supremo 
350g, 4x0 cores. Vincado, 
laminação Bopp brilho frente. 
Miolo: 7 Lâminas em papel 
Couché Fosco I70g, 4x4 cores. 
Acabamento: refilado, wire-o. 

UND 600 
LORRIS/ 

NACIONAL 
R$ 15,00 

j 
quinze reais 

RS 
9.000,00 

~f 

nove mil reais 

41 

ITEM 41: Cartilha I. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 41.: 
Impressão de cartilha colorida, 
medindo 10x30 etp papel .. 
couchet

UND 

''` . 

21.000 'N~tA~~ S/
` 

NAti ONAL 
LS 10,00 ez r 's 

2]0.000,00 
00 duzentos r i dez 

mil reais 

42 

ITEM 42: C 'lha - 2. 
DESCRIÇÃO DO 2: 
Formato 15 lcm éc o), 
capa e mi lo i 

sc 
r ss

g 
o
a 

em 
papel Cou é 4 
cores. A entes 

NACIONAL 
ACIONA 

L 
RS 

1
3000 trinta -r 's 

18.000,00
dezo il real 

s 

43 

ITE 3: Catálogo. 
D CRIÇÃ 43: 

a em pel Couché, 
matu pa 150g/m2. ~~ 

LO 00 uar ` 
24.000,00r

1 \

vinte e qua 
mil reais ACI'OIVZkí. 

• 21.931.422/0001-50 O loriscs@outlook.com 0 55 ;92) 98178-0019 

O Rua 22, N°810 - Conj. Castelo Branco - Parque Dez - CEP: 69055-400 



URIS 
COMÉRCIO & SERVIÇOS 

Miolo papel Offset, Gramatura 
Miolo 
]2 páginas, impressão: 4/1 4/1,,
Dimensões 56cmx20cm, 
aberto. 

/ 

44 

ITEM 44: Livro. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 44: 
Formato 15x22cm (fechado), 
com orelhas, capa impressa em 
Cartão Supremo I 5O a 4/4 
cores, com laminação Bopp 
Fosca frente. Miolo impresso 
em papel Couché Fosco 75g a 
1/I cor. Acabamento: colado. 

UND 600 
LORRIS/ 

NACIONAL 
30,00 trinta reais 18.000,00 dezoito mil reais 

45 

ITEM 45: Camisa 1. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 45: 
Camiseta manga curta. Malha 
PV, composição: 33% viscose 
e 67% poliéster, com 
tratamento anti-peeling ou 
malha 30,1 penteada 100%
algodão, gramatura mínima de 
0,160g/m2, cor branca ou 
colorida, gola careca ou gola 
de viés, com reforço, 
impressão personalizadas em 
serigrafia, formato a ser 
definido de acordo com a 
necessidade de cada evento, 
sendo frente 4 cores, costa 4 
cores e mangas 2 cores. 
Tamanhos: PP, P, M, G, GG, 
XGG, EXGG. 

UND 1.000 LORRIS/ NACIONAL R$ 45,00 quarenta e çiPco 
reais 

R$ ` 
¢5.000,00 t

+ 

qú ta e cinco 
mil r i 

s / 
t , 

} 

46 

ITEM 46: Camisa 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 46: 
Camiseta gola polo manga 
curta com punho, malha PV. 
Composição: 33% viscose e 
67% poliéster, com tratamento 
anti-peeling, cor branca ou 
colorida, peitilho `'. . eiotia1/ 
com 12cm, co . fechamentp 
em 2 ou 3 • t ões, •. , 
impressão • - 'onal
serigrafia, .rmato - a.. ser 
definido d aco•.. m a 
necessidad de ca.: evento 
sendo = te cor ;•, • . 4 
cores : . an:: : eras.
Taman' . •  P, , G, , 
XGG •, GG. 

". _. 

~ 
UND 600 LORRIS/ . .......... . 4500; 

NACI 
r w" .. , 

— 
 quaren - 

.i. 
R$ 

. .000,00 
vinte e sete mil 

reais 

' 

47 

ITE Portfólio. 
D' CRIÇÃO. : a - • 

4x 29, 7cm 
acha..: 21 x 29,7 cm 

UND 611 

n 
•_ 

l 
a : : 

NACIONAL 
-., .. , . ~~ • R$ 

48.0\  0,00 
`~~ /~,~ 

quarenta e o 0 
n mil reais 

1v 
_: reais 

~ 21.931.422/0001-50 O loriscs@outlook.com 
0 55 92) 98178-0019 
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(A4). Cores: 4/4 Páginas: 56
Papel capa: Couché 230g 
Papel miolo: Couché fosco 
115g. Acabamento: grampo e 
laminação fosca na capa. 

48 

ITEM 48: Boné. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 48: 
Tamanho padrão, tipo 
americano, em tactel 100% 
poliéster, gramatura de 160 
g/m2 até 206 g/m2, 100% azul, 
amarelo e verde. Regulador de 
plástico, aba comum, botão na 
parte superior forrado, 
impressão em serigrafia 
(silkscreen) com tinta de tecido 
em seis cores, na frente, verso 
e laterais. 
A impressão será realizada nas 
laterais, frente e verso, 
contendo as logomarcas 
institucionais e/ou ilustração 
de acordo com o tema 
demandado pelo 
CONTRATANTE. ~~ 

UND 2,500 LORRIS/
NACIONAL 

R$ 3000 trinta reais R$75.000,00 setenta e cincomil reais 

'1' 

49 

ITEM 49: Colete. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 49: 
Colete de tecido poliéster, tipo 
jumper, profissional, 
gramatura 180 g/m2 com 
fechamento nas laterais com 
elástico, gola em V, com a ser 
definida pela 
CONTRATANTE com 
logomarcas em silkscreen, 
tamanhos P, M, Ge GG. 

UND 500 
LORRIS/ 

NACIONAL R$ 180,00 
cento e oitenta 

reais 
R$ 

90.000,00 
noventa mil 

reais 

50 

ITEM 50: Caneca. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 50: 
Caneca de porcelana 
personalizada, cor branca, lisa, 
com alça, formato cónico, com
capacidade entre 190 e 200 nil; 
Dimensões máximas: I2~m de
altura, 10 cm de di etro-e 12~=,' 
cm de lar ra c rg 
identificação A 
CONTRATA A, et t 4..cory~ 
med. 7 x
Acondicion.. a em b: : gem
individual de p: . > ao e 
envolvida - , plás/ o • . a 
para proy  o do al por
ocasião`' ais .uição.
grava .-, das impressões 
dev . . ser • lo processo de 
fu : o, com t - ' . .. , 

UNI) 

^—. 

1'0~' 

.. 

.-'" 
/ 

NACIONAL NACIONAL

-` 
~~-_ 

p 

40,00 

«v

qu ta eai$. 

l~

`' d 

\ 
.00$.. 

40.000,00 

• 

r 

quarenta mil 
reais 

' 

P 600°C sendo evitar 
h7:., Desgastes ou 

! 

tn 

~ 21.931.422/0001-50 O loriscs@outlook.com t/J 55 (92) 98178-0019 
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descolorações. 

i 

51 

ITEM 51: Caneca redonda em 
fibra natural de coco. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 51: 
Atóxico, resistente a 
microondas e máquina de 
lavar, capacidade de 400 ml, 
Personalização 1 cor de 1 lado 
da caneca. 

UNI) 400 
COBRIS/ 

NACIONAL
it 60,00 sessenta reais 

R$ 
24.000,00 

vinte e quatro 
mil reais 

52 

ITEM 52: Crachá 2 
DESCRIÇÃO DO ITEM 52: 
Confeccionados em papel 
coucher para equipe 
organizadora do evento, 
colorido, medindo 54 x 86mm, 
apresentação vertical. 

UNI) 1.000 
LORRIS! 

NACIONAL 
R$ 3,00 três reais 

R$ 
3.000,00 

três mil reais 

53 

ITEM 53: Cartão Postal. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 53: 
Tamanho: 15 cm (largura) x 10 

Triplex 300g; cantos retos; 
cobertura sem verniz. 

UND 
cm (altura), em papel Cartão NACIONAL

1.000 
LORRIS/ 

I,00 um real R$
1.000,00 

r 

mil reais 

y 

54 

ITEM 54: Backdrop 1 
DESCRIÇÃO DO ITEM 54: 
Tamanho: 7 metros (largura) x 
3 metros (altura), lona fosca 
(ANTIRREFLEXO) com ilhós 

UNI) 10 
ACARIS/ 

NACIONAL 
R$ 2.000,00 

f"" 

dois mil reais 

1
/I R$20.000,00 

/ 

ente mil reais 

55 

ITEM 55: Backdrop 2 
DESCRIÇÃO DO ITEM 55: 
Tamanho: 3 metros (largura) x 
2,30 metros (altura), lona fosca 
(ANTIRREFLEXO) com ilhós 

UNI) 10 
LORRIS/ 

NACIONAL R$ 1.500,00 
mil e quinhentos 

reais 
R$ 

15.000,00 
quinze mil reais 

56 

ITEM 56: Garrafa Squeeze 
DESCRIÇÃO DO ITEM 56: 
Material: Polipropileno; 
Matéria-prima virgem atóxica, 
resistente; Com tampa 
rosqueável e bico; CapacidadeSr 
500 ml. 

UND 
...' 

/ 
1

. 

„ 1.000 
'• . 

COBRIS/
NACIONAL 

cinco s 

\ 

R$ 
5.00000 cinco mil reais 

57 

ITEM 57: Caneta esf 
DESCRIÇÃO D• w 
Material Corpo: . ástico 
branco leito•., 'onta 
tungstênio; A• 
emborrachad- (gri. 
ser escolhi.: e c'. 
colorido; r: g: esq
azul aci. a.. por 
pressão a 
sugeri. 

fica 
~ 

PV 

. ~• o 
a • •r a 

e . PVC 
. média 

..
• 'jade 

j 

UNI) " " 
ORRIS/ 

NA 
R$ 200 

1

"' 
__. 

dois mil reais i r 
R$ 

2.00000 

~ 21.931.422/0001-50 

/ 
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58 

ITEM 5 Cinta Elástica
DESCRIÇÃO DO ITEM 58: 
Aplicação: para reunir volumes 
de processos. Confeccionada 
em elástico, com acabamento 
lateral que evite desfilamento, 
composto por algodão e 
poliéster. Medidas: 4 cm de 
largura e 50 cm de 
circunferência. Personalização 
(Motivo): logomarca do órgão 
e descritivo impresso em silk 
screen. 

UNO 400 
COBRIS/ 

NACIONAL 
R$ 12,00 

l 

doze reais 

~- 

R$ 
4.800,00 

quatro mil e 
oitocentos reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 3 R$ 688.400,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO seiscentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais 

Item DESCRIÇÃO LOTE 4'- 59- Unid. 
Qtd. Marca 

61 Estimada Extenso
VI. Unit Unit VI. 

Total VI. Total 
Extenso 

59 

ITEM 59: Bolsa Personalizada ` 
DESCRIÇÃO DO ITEM 59: 
Tecido plano Pet Reciclável, 
costurado 22 fios/pol — alto 
resistência — alto brilho. 
Composição: 100garrafa Pet 
reciclada, gramatura I30g/m2. 
Tam. 56 x 48cm com serigrafia 
frente verso e laterais 
conforme arte fornecida. 

UND 100.000 
COBRIS/ 

NACIONAL R$ 19,00 dezenove reais 

`! `• 

R$ 
Ii900.000,00 

d 

um mithgp e 
%ovecentos iiil 

reais 

4~ 

60 

ITEM 60: Camisa Polo 
DESCRIÇÃO DO ITEM 60: 
Tecido: malha 50% algodão e 
50% poliéster, Gramatura: 
190g/m2, Cor. Branca, manga 
curta Personalização bordada a 
ser definida Tam.: 
PP/P/M/G/GG/EG. 

UND 

t 
., 

,.. ' 

1000 

' 

LORRIS/ 
NACIONAL

R$ 92 ,00 

I 
noventa e do' 

reais 
R$ 

92.000,00 
noventa e dois 

mil reais 

61 

ITEM 61: Camisa 
DESCRIÇÃO DO ITEM 61 
Tecido: tecido 100% a1I ão, 
não numerada; Manga curta; 
Gola careca, se ',botões, sei 
bolsos; Persona za "o bor d 
a ser definida 1elo ó ã a .: 
PP/P/M/G/G /EG. 

_ . ... 

UND 

, 

1000 
LORRIS/ 

NACIONAL" 
-' 

71 ' 00 
sçten 

r@á 71.000,00 
e um ni l 

reais 

VAL R TOTAL  LOTE 4 RS 00,00 

OR 3A41R EXTENSO \ trezent e trinta eu mil setecentos e sessenta e seis r 

VAL6iR S LOTES R$ 4.325.796, i 0 

~', • •_ º~r . ~ 

~ ~ ~✓ ~.~. 
~~'; ♦ 

,• quatro l es, trezentos - 'n e c' ' mil, setecentos e noven 

• 21.931.422/0001-50 O loriscs@outlook.com 9 55 (92) 98178-0019 
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COMERCIO Fr SERVIÇOS . 

A empresa LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS ' 
GRAFICOS EIRELI- EPP declara que: 

Quaisquer tributós, custós e .déspesas: diretós. ou • indiret'os omitidós da proposta ou `. 
Incorretamente dotádos serão conSìderádos cómo•inclusos no preço, no séndo considerado.' 
pleito de acréscimos, a esse ou a qualquer título: 

Não serão aceitas propostas de preços que estejam em desacordo cóm Edital e 
Termo de Referência. 

Em caso de divergência entre os valores unitários e valores globais serão considerados os 
primeiros, estando autorizado o Pregoeiro a proceder os cálculos aritméticos para obtenção do 
valor global total, cujo resultado não poderá ser diferente (a maior) do preço já oferecido na 
proposta, sob pena de desclassificação. 

A proposta será fume e precisa, sem alternativas de preços, sendo vedada a utilização de 
qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou subjetivo que possa, ainda que indiretamente, 
elidir o princípio da igualdade entre os licitantes ou induzir o julgamento 3. ter mais de um 
resulta 

A proposta formalizada através desta carta é válida por 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua apresentação. f 

O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data i 
da expedição da Ordem de Serviço: 

LO 

~ 21.931.422/0001-50 

ÉManaus - AM, 03 de dezqmbro de 2021. 

~ : P E PAPEL ' 
EIRELI- EPP 

Ronaldo Floriano de Oliv 
CPF..• 230.142.532=00 

O loriscs@outlook.com o 55 (92) 98178-0019 

O Rua 22, N°810 - Conj. Castelo Branco - Parque Dez - CEP: 69055-400 



MAURICIO S.LIMA - ME 

C N PJ : 29.080.96110001-35 

PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL 

A 
Comissão Interna de Licitação da ADS 
Manaus-AM 

Prezados Senhores, 

A LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS 
EIRELI- EPP, CNPJ nº 21.931.422/0001-50, localizada à R FRANCISCO FILHO, nº 
810, CJ CASTELO BRANCO, Bairro PARQUE 30 DE -NOVEMBRO, Manaus/AM, CEP 

69.055-400vem apresentar Proposta de Preços para "Contratação de empresa (s) 

especializada (s) na prestação de serviços gráficos de impressão, incluindo todo o 
material e mão de obra necessários, com garantia de qualidade, para atender às 

necessidades da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — ADS", 

de acordo com as condições constantes neste Edital e seus anexos, na forma que 

abaixo se específica: 

Item PROPOSTA DE SERVIÇOS - Unid. 
Qtd. 

LOTE 01 ATÉ 22 Estimada Extenso
Marca VI. Unit Vi• Unit 

VI. Total 
Vl. Total 
Extenso 

1 

ITEM 1: Cartão de visita. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 1: 
Formato 9x5,5cm, papel 
Cartão 300g, 4/4 cores. 
Acabamento refilado. 

UND 8.000 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 0,20 

vinte centavos 
de real 

R$ 1.600,00 
mil e seiscentos 

reais 

2 

ITEM 2: Agenda. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 2: 
Formato 25cm (Altura), 
18cm (largura), papel 
Reciclável, 250 folhas. 

UND 600 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 20,00 vinte reais 

R$ 
12.000,00 

doze mil reais 

3 

ITEM 3: Cartaz 1. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 3: 
Formato 46x64cm papel 
Couché Brilho 150g, 4/O 

com 2 dobras e fita dupla 
face no verso nas quatro 
extremidades. 

UND 
cores. Acabamento: refilado LIMA

5.000 MAURICIO S. 
R$ 2,00 dois reais R$

10.000,00 
dez mil reais 

4 

ITEM 4: Cartaz 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 4: 
Formato 30x42cm papel 

cores. Acabamento: refilado 
com 2 dobras e fita dupla 
face no verso nas quatro 

UND Couché Brilho 150g, 4/0 LIMA 5.000 
MAURICIO S. 

R$ 1,00 um real 
R$ 

5.000,00 cinco mil reais 

End.: Rua Visconde de Porto A egre, no 719 - Centro, CEP: 69010-125 

FONE: 99160-2193 198196-472 
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extremidades. 

5 

ITEM 5: Cartaz 3. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 5: 
Impressão de cartão 
tamanho: 6.40x4.60mmout; 

Gramatura: 150g/m2 
Impressão: 4x0; Unidade de 
fornecimento. 

UND 
Papel couchê brilho; LIMA

1.000 MAURICIO S. R$ 
3,50 

três reais e 
cinquenta R$

' 3.500,00 
centavos reais

três mil e 
quinhentos 

6

ITEM 6: Cartilha. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 6: 
Formato aberto: 30x21cm, 
formato fechado: 15x21cm 
(A5), cores: 4/4 Páginas: 28 
Papel capa: Couche 230g 
Papel miolo: Couche fosco 
115g Acabamento: grampo e 
laminação fosca na capa 
(Reduzir arquivo ao formato 
na saída). 

UND 

- 

5.000 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 3,00 três reais R$

15.000,00 

v

quinze mil reais 

7

ITEM 7: Certificado. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 7: 

Couche fosco 230g; 4/0 
cores. 

UND 
Formato 21x29,7cm; papel LIMA

5.000 MAURICIO S. 
R$ 2,50 

dois reais e 
cinquenta R$

12.500,00 
centavos reais

doze mil e 
quinhentos 

8 

ITEM 8: Cheque 
Demonstrativo. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 8: 
Papel Couchê A3, Gramatura: 
250 g/m3, impressão 4/0 
cores. 

UND 200 
MAURICIO 

S. R$ 3,00 três reais 
LIMA 600,00

R$ seiscentos reais 

9 

ITEM 9: Convite. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 9: 
Formato 15x21cm impressos 
a 4/4 cores em papel Couché 
Fosco 250g. Acabamento: 
Refile. 

UND 1.000 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 2,00 dois reais 

R$ 
2,000,00 

dois mil reais 

10 

ITEM 10: Envelope 1 -
Convite. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 10: 

papel Offset 120g; 4/0 cor. 
Acabamento: colagem 
manual, corte/vinco e refile. 

UND 
Formato fechado: 17x22cm, LIMA

1.000 MAURICIO S. R$ 
7,00 sete reais 

R$ 
7.000,00 

sete mil reais 

11 

ITEM 11: Envelope 2 - A4. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 11: 

Offset 90g a 4/0 cores. 
Acabamento: colagem 

UND 
Formato 24x34cm, em papel LIMA

1.000 MAURICIO S. 
R$ 

0,80 oitenta 
centavos de real 

R$ 
800,00 

oitocentos reais

End.: Rua Visconde de Porto A egre, n° 719 - Centro, CEP: 69010-125 

FONE: 99160-2193/98196-4 
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manual, corte/vinco e refile 

ITEM 12: Folder 1. 

12 
DESCRIÇÃO DO ITEM 12: UND 

2.000 MAURICIO S. R$ 0,30 trinta centavos R$ seiscentos reais
Impressão de folder colorido, LIMA de real 600,00 
duas dobras, medindo 10x30 
em papel couche 
ITEM 13: Folder 1. 

I / 
DESCRIÇÃO DO ITEM 13: 
Formato fechado 21x10cm; MAURICIO S. quinze R$ três mil e 

13 Papel Couché Fosco 180g; UND 24.000 LIMA R$ 0,15 
centavos de real . 3.600,00 seiscentos reais 

Impressão 4/4 cores. 
Acabamento 02 vincos e 02 
dobras. Aplicação de verniz 
localizado frente e verso. _ -
ITEM 14: Folder 2. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 14: 
Formato aberto A3 fechado MAURICIO S. 

um real e 
R$ trinta e seis mil 

14 21X10cm; papel Couché 
Fosco 150g, Impressão 4/4 
cores, aplicação de verniz 
frente e verso. Acabamento: 

UND 24.000 LIMA R$ 1,50 cinquenta 
centavos 

36.000,00 reais

- 
( / 

3 vincos e dobras. 
ITEM 15: Outdoors 

DESCRIÇÃO DO ITEM 15: 

15 
Contratação de empresa 
especializada em impressão 

UND 10 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 

1.200,00 
mil e duzentos 

reais 
R$ 

12.000,00 
doze mil reais

e veiculação de mídia em 
outdoor de acordo com o 
plano de mídia apresentado. 
ITEM 16: Plyer 
DESCRIÇÃO DO ITEM 16: 

16 
Tamanho 100 x 200mm; 
Papel couche fosco; 

UND 4.000 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 

1,00 
um real R$ 

4.000,00 
quatro mil reai

Gramatura: 120/r2 ; 

Impressão: 4x4 I D: 120800. 
ITEM 17: Placas indicativas 
(sinalização da feira) 
DESCRIÇÃO DO ITEM 17: MAURICIO S. R$ cento e vinte R$ mil e duzento: 

17 Impressão e instalação de 
placas retangulares em PVC 
com dimensão de 

UND 10 LIMA 120,00 reais 1.200,00 reais 

0,60x1,00m com suporte. 
ITEM 18: Placas indicativas 
(sinalização da feira) 
DESCRIÇÃO DO ITEM 18: 
Impressão e instalação de 01 
pórtico de entrada em lona MAURICIO S. R$ dois mil e R$ cinco mil e 

18 impressa com as seguintes 
dimensões: lona principal 
com identificação do evento 

UND 2 
LIMA 2.800,00 oitocentos reais 5.600,00 seiscentos rea 

2.00x6.00 e 02 lonas laterais 
medindo 1,00x5,00m onde 
terá mapa geral do e vento e 

End.: Rua Visconde de Porto Aleare. n° 719 - Centro. CEP: 69010-125-

FONE: 99160-2193/ 98196-4727 
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logo dos principais 
participantes, com estrutura 
boxtrux. 
ITEM 19: Backdrop ' 

DESCRIÇÃO DO ITEM 19: 
Painel em média, feito em 
lona vinflica branca de alta 
performance esticada com 
arrebite os ilhós sobre 
estrutura metálica de 
metalon parede grossa 

19 
0,30cmX0,20cmcm. Aplicada 
(com impressão digital em 
grande performance plotter 

UND 3 
MAURICI0 S. 

LIMA 
R$ 

3.000,00 
três mil reais 

R$ 
9.000,00 

nove mil reais 

AMPLA ou Roland com 
cobertura de 3,20m) os 
temas artísticos referentes 
aos respectivos eventos. 
(localizado em lugares 
estratégicos de feira, atrás do 
palco e nas salas das 
palestras). 
ITEM 20: Platibanda 
DESCRIÇÃO DO ITEM 20: 
Platibandas em estrutura cento e 

20 
metálica e lona plotada para 
indicação de cada setor 
existente no evento, medindo 

UND 20 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 

7.000,00 
sete mil reais R$140.000,00 

quarenta mil 
reais 

1,00x10,00m e 02 laterais 
1,00x3,00m. 
ITEM 21: Pasta 1. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 21: 
Formato 46x63cm impressa MAURICIO S. R$ um real e vinte R$ mil e duzento 

21 em papel Supremo 250g a UND 1.000 LIMA 1,20 centavos 1.200,00 reais 
4/0 cores, plastificação 
brilho frente. Acabamento: 
02 furos 
ITEM 22: Pasta 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 22: 
Tamanho 46x63cm (aberto), 
impresso em papel Cartão 

22 
Duo Design 250g, impressão 
4/0 cores. Pasta com bolso. 

UND 1.000 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 

8,00 
oito reais 

R$ 
8.000,00 

oito mil real 

Acabamento: corte e vinco, 
laminação BOPP frente, 
verniz localizado frente, 
colagem. 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 R$ 291.200, 

VALOR TOTAL POR EXTENSO / ,/Y duzentos e noventa e um mil e duzentos re 

Item DESCRIÇÃO LOTE 2 -23 AO 
37 

Unid. Qtd' 
Estimada 

Marca VI. Unit 
VI. Unit 
Extenso 

VI. Total VI. Total 
Extenso 

23 
ITEM 23: Adesivo 1, para 
carro colorido. 

UND 1.000 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 1 ,20 

um real e vinte 
centavos 

R$ 
1.200,00 

mil e duzem 
reais 

End.: Rua Visconde de Porto Aleare. no 719 - Centro. CEP: 69010-125 
~ 

FONE: 99160-2193 198196-4727 
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DESCRIÇÃO DO ITEM 23: 
Formato 1Ox15cm conforme 
designer fornecido pelo 
solicitante. 
(para o credenciamento de 
expositores e autoridades) 

24 

ITEM 24: Adesivo 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 24: 
Formato 1Ox10cm, papel 
Adesivo, 190g, 4/O cores. 

UND 
5.000 MAURICIO s. 

LIMA 
R$ 1,20 um real e vinte 

centavos 
R$ 

6.000,00 
seis mil reais

25 

ITEM 25: Adesivo 3. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 25: 
Formato 20x20cm, papel 
Adesivo, 190g, 4/0 cores. 

UND 5.000 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 3 ,50 

três reais e 
cinquenta 

R$ 
17.500,00 

centavos reais

dezessete mil e 
quinhentos 

26 

ITEM 26: Adesivo 4, 
DESCRIÇÃO DO ITEM 26: 

Adesivo, 190g, 4/0 cores. 

UND 
Formato 3x3cm, papel LIMA

- 

10.000 MAURICIO S. 
R$ 

0,60 sessenta 
centavos de real 

R$ 
6.000,00 

seis mil reais

27 

ITEM 27: Adesivo 5. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 27: 
Formato de 0,09x 0,05cm. 
Impressão em vim! 

digital, 4/0 cores, tratamento 
a queima solar. Acabamento: 
refile. 

UND 
calandrado, com qualidade LIMA

5.000 MAURICIO s. 
R$ 

0,40 quarenta 
centavos de real 

R$ 
2.000,00 

dois mil reais

28

ITEM 28: Banner 1. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 28: 
Lona vinil, formato 
90x120cm, 4/0 cores. 
Acabamento: bastão e 
cordão. 

UND 20 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 68 ,00 

sessenta e oito 
reais 

R$ 
1.360,00 

mil trezentos e 
sessenta reais 

29

ITEM 29: Banner 1. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 29: 
Lona vinil, formato 
0,80x1,20cm, 4/0 cores. 
Acabamento: bastão e 
cordão. 

UND 500 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 55 ,00 

cinquenta e 
cinco reais 

R$ 
27.500,00 

vinte e sete mil 
e quinhentos 

reais 

30 

ITEM 30: Banner 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 30: 
Lona vinil, formato 
0,60x1,60cm, 4/0 cores. 
Acabamento: ilhós. 

UND 100 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 44,00 

quarenta e 
quatro reais 

R$ 4.400,00 
quatro mil e 

quatrocentos 
reais 

31 

ITEM 31: Banner 3. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 31: 
Lona vinil, formato 
3,1Ox1,50cm, 4/0 cores. 
Acabamento: ilhós. 

UND 50 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 260,00 

duzentos e 
sessenta reais 

R$ 
13.000,00 

treze mil reais

32 

ITEM 32: Banner 4. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 32: 
Lona vinil, formato 
2,80x0,90cm, 4/0 cores. 
Acabamento: Ilhós. 

UND 50 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 160,00 

cento e 
sessenta reais 

R$ 
8.000,00 

oito mil reais

33 
ITEM 33: Faixa 1. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 33: 
Lona vinil 7,50x1,Om. 

UND 100 
MAURICIO s. 

LIMA 
R$ 460,00 

quatrocentos e 
sessenta reais 

R$ 
46.000,00 

quarenta e seis 
mil reais 

End.: Rua Visconde de Porto Alegre, n° 719 - Centro, CEP: 69010-125 

FONE: 99160-2193 / 98196-472 
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34 

ITEM 34: Faixa 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 34: 
Lona vinil, 1,20x3,0m, 4/O 
cores. 

UND 50 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 210 ,00 

duzentos e dez 
reais 

R$ 
10.500,00 

dez mi] e 
quinhentos 

reais 

35 

ITEM 35: Painel 1. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 35: 
Lona Frontlight Corte reto. 
Área Total: 2,13x1,13m. Área 
Visual: 2,09x1,09m. 

UND 30 
MAURICIO S. 

R$ 130,00 
LIMA rea is 

cento e trinta R$ 
3.900,00 

três mil e 
novecentos 

reais 

36 

ITEM 36: Painel 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 36: 
Lona Backlight. 
Corte reto. Área Total: 
1,64x2,55m / Área Visual: 
1,59 x 2,50m. 

UND 600 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 

220,00 duzentos e 
vinte reais 

R$ 
132.000,00 

cento e trinta e 
dois mil reais 

37 
ITEM 37: Placa, 
DESCRIÇÃO DO - ITEM 37: 
5x4m 

UND 200 
MAURICIO S. 

LIMA R$ 4.265,00 

quatro mil, 
duzentos e 

sessenta e cinco 
reais 

R$ 
853.000,00 

oitocentos e 
cinquenta e três 

mil reais 

VALOR TOTAL DE LOTE 2 R$ 1.132.360,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO um milhão, cento e trinta e dois mil, trezentos e sessenta reais 

Item DESCRIÇÃO LOTE 3 - 38 AO 
58 

Unid. Qtd' 
Estimada 

Marca VI. Unit 
VI. Unit 
Extenso 

VI Total 
VI. Total 
Extenso 

38 

ITEM 38: Bloco 1. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 38: 
Formato 14,0x21,Ocm, 
(fechado), capa papel Couché 
230g; Miolo em Offset 90g, 
cor: capa 4/0, miolo 1/O. 
Acabamento: Colado. 

UND 600 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 9,50 

nove reais e 
cinquenta 
centavos 

R$ 
5.700,00 

cinco mil e 
setecentos real: 

39 

ITEM 39: Bloco 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 39: 
Formato 17,0x10,Ocm, 
(fechado), capa papel Cartão 
Duo Design 250g Miolo em 
Offset 90g, cor: capa 4/0, 
miolo 1/0. Acabamento:
W i re-o.

UND 600 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 9,50 

nove reais e 
cinquenta 
centavos

R$ 
5.700,00 

cinco mil e 
setecentos ceai

40 

ITEM 40: Calendário. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 40: 
Formato aberto 15,Ox 
41,0cm e formato fechado 
15,Ox16,Ocm, em papel 
Cartão Supremo 350g, 4x0 
cores. Vincado, laminação 
Bopp brilho frente. Miolo: 7 
Lâminas em papel Couché 
Fosco 170g, 4x4 cores. 
Acabamento: refilado, wire-o. 

UND 600 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 18,00 dezoito reais R$

10.800,00 
dez mil e

oitocentos rea 

ITEM 41: Cartilha 1. 

Impressão de cartilha 
41 DESCRIÇÃO DO ITEM 41: UND 21.000 R$ 12 ,00 MAURICIO S. doze reais 

LIMA 252.000,00
R$ 

duzentos e 
cinquenta e dc 

mil reais 

End.: Rua Visconde de Porto Aleare. no 719 - Centro. CEP: 69010-125 1) 

FONE: 99160-2193198196-4127 
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colorida, medindo 10x30 em 
papel couchet 

ITEM 42: Cartilha 2. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 42: 
Formato 15x21cm (fechado), 

MAURICIO S. trinta e três R$ dezenove mil e 
42 capa e miolo impressão em 

papel Couché Fosco 90g a 
UND 600 LIMA R$ 33,00 

reais 19.800,00 oitocentos reais 

4/4 cores. Acabamento: 
Grampeado. 

ITEM 43: Catálogo. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 43: 
Capa em papel Couché, 
Gramatura Capa 150g/m2. S. R$ 

vinte seis mil 
43 Miolo papel Offset, UND 600 

MAURICIO 
R$ 44,00 

quarenta e 
26.400,00 

r
e 

quatrocentos 
Gramatura Miolo 1208/mz. 

LIMA quatro reais reais

12 páginas, Impressão: 4/1, 
Dimensões 56cmx20cm, 
aberto. 
ITEM 44: Livro. 

DESCRIÇÃO DO ITEM 44: 
Formato 15x22cm (fechado), 
com orelhas, capa impressa MAURICIO S. trinta e três R$ dezenove mil 

44 em Cartão Supremo 150g a UND 600 LIMA R$ 33,00 
reais 19.800,00 oitocentos reai 

4/4 cores, com laminação 
8opp Fosca frente. Miolo 
impresso em papel Couché 
Fosco 75g a 1/1 cor. 
Acabamento: colado. 

ITEM 45: Camisa 1. ( 4 
DESCRIÇÃO DO ITEM 45: 
Camiseta manga curta. Malha 
PV, composição: 33% viscose 
e 67% poliéster, com 
tratamento anti-peeling ou 
malha 30,1 penteada 100% 
algodão, gramatura mínima 
de 0,160g/m2, cor branca ou 

MAURICIO S. quarenta e oito R$ quarenta e oi 45 colorida, gola careca ou gola 
de viés, com reforço, 
impressão personalizadas 
em serigrafia, formato a ser 
definido de acordo com a 
necessidade de cada evento, 
sendo frente 4 cores, costa 4 
cores e mangas 2 cores. 

UND 1.000 LIMA R$ 48,00 
reais 48.000,00 mil reais 

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, 
XGG, EXGG. 

ITEM 46: Camisa 2. 
vinte e oito 

46 DESCRIÇÃO DO ITEM 46: 
Camiseta gola polo manga 
curta com punho, malha PV. 

UND 600 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 48 ,00 

quarenta e oito 
reais 

R$ 
28.800,00 

e oitocentc
reais 

End.: Rua Visconde de Porto Alegre, n° 719 - Centro, CEP: 69010-125

FONE: 99160-2193 / 98196-4727 

~ 
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Composição: 33% viscose e 
67% poliéster, com 
tratamento anti-peeling, cor 
branca ou colorida, peitilho 
funcional com 12cm, com 
fechamento em 2 ou 3 
botões, com impressão 
personalizadas em serigrafia, 
formato a ser definido de 
acordo com a necessidade de 
cada evento, sendo frente 4 
cores, costa 4 cores e mangas 
2 cores. Tamanhos PP, P, M, 
G, GG, XGG, EXGG. 

" 

47 

ITEM 47: Portfólio. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 47: 
Formato aberto: 42x29,7cm 
Formato fechado: 21 x 29,7 
cm (A4). Cores: 4/4 Páginas: 
56 Papel capa: Couché 230g 
Papel miolo: Couché fosco 
115g. Acabamento: grampo e 
laminação fosca na capa. 

UND 600 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 83,00 

oitenta e três 
reais 

R$ 
49.800,00 

quarenta e 
nove mil e

oitocentos reais

48 

ITEM 48: Boné. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 48: 
Tamanho padrão, tipo 
americano, em tactel 100% 
poliéster, gramatura de 160 
g/m2 até 206 g/m2, 100% 
azul, amarelo e verde. 
Regulador de plástico, aba 
comum, botão na parte 
superior forrado, impressão 
em serigrafia (silkscreen) 
com tinta de tecido em seis 
cores, na frente, verso e 
laterais. 
A impressão será realizada 
nas laterais, frente e verso, 
contendo as logomarcas 
institucionais e/ou ilustração 
de acordo com o tema 
demandado pelo 
CONTRATANTE. 

UND 2.500 
MAURICIO S. R$ 33,00 

trinta e três 
LIMA reais 82.500,00 quinhentos

R$ 
oitenta e dois 

mil e 

reais 

49 

ITEM 49: Colete. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 49: 
Colete de tecido poliéster, 
tipo jumper, profissional, 
gramatura 180 g/m2 com 
fechamento nas laterais com 
elástico, gola em V. com a ser 
definida pela CONTRATANTE 
com logomarcas em 
silkscreen, tamanhos P, M, G 
e GG. 

UND 500 
MAURICIO S. 

LIMA R$ 188,00 
cento e oitenta 

e oito reais 
R$ 

94.000,00 
noventa e 

quatro mil reai 

50 
ITEM 50: Caneca. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 50: 
Caneca de porcelana 

UND 1.000 
MA RICILIMA S. 

LIMA 
R$ 45,00 quarenta e 

cinco reais 
R$ 

45.000,00 
quarenta e 

cinco mil real: 

End.: Rua Visconde de Porto Alegre, n°719- Centro, CEP: 69010-12 

FONE: 99160-2193 198196-4727 
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personalizada, cor branca, 
lisa, com alça, formato 
cônico, com capacidade entre 
190 e 200 ml; Dimensões 
máximas: 12 cm de altura, 10 
cm de 

diâmetroide 
12 cm de 

largura;; com identificação da 
CONTRATADA, em 4 cores, 
med. 7 x 2,5 cm. 
Acondicionada em 
embalagem individual de 
papelão e envolvida em 
plástico bolha para proteção 
do material por ocasião da 
distribuição. A gravação das 
impressões deverá ser pelo 
processo de fusão, com 
temperatura aprox. De 
600C, visando evitar 
arranhões, desgastes ou 
descolorações. 

~/ 

51 

ITEM 51: Caneca redonda em 
fibra natural de côco. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 51: 
Atóxico, resistente a 
microondas e máquina de 
lavar, capacidade de 400 m 
Personalização 1 cor de 1 1 
lado da caneca. 

UND 400 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 66,00 

sessenta e seis 
reais 

R$ 
26.400,00 

vinte e seis mil 
e quatrocentos 

reais 

52 

ITEM 52: Crachá 2 
DESCRIÇÃO DO ITEM 52: 
Confeccionados em papel 
coucher para equipe 
organizadora do evento, 
colorido, medindo 54 x 
86mm, apresentação vertical. 

UND 1.000 
MAURICIO . S 

LIMA 
R$ 3,50 

três reais e 
cinquenta 
centavos 

R$ 
3.500,00 

três mil e 
quinhentos 

reais 

53 

ITEM 53: Cartão Postal. 
DESCRIÇÃO DO ITEM 53: 
Tamanho: 15 cm (largura) x 
10 cm (altura), em papel 
Cartão Triplex 300g; cantos 
retos; cobertura sem verniz. 

UND 1.000 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 1 ,50 

um real e 
cinquenta 

R$ 
1.500,00 

centavos reais

mil e 
quinhentos 

54 

ITEM 54: Backdrop 1 
DESCRIÇÃO DO ITEM 54: 
Tamanho: 7 metros (largura) 
x 3 metros (altura), lona 
fosca (ANTIRREFLEXO) com 
ilhós 

UND 10 
MAU MAURICIO S. 

LIMA 
100 R$ 2. ,00 

dois mil e cem 
reais 

R$ 
21.000,00 

vinte e um mil 
reais 

55 

ITEM 55: Backdrop 2 
DESCRIÇÃO DO ITEM 55: 
Tamanho: 3 metros (largura) 
x 2,30 metros (altura), lona 
fosca (ANTIRREFLEXO) com 
ilhós 

UND 10 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 1.600,00 

mil e seiscentos 
reais 

R$ 
16.000,00 

dezesseis mil 
reais 

56 
ITEM 56: Garrafa Squeeze 
DESCRIÇÃO DO ITEM 56: 
Material: Polipropileno; 

UND 1.000 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 6,00 seis reais 

R$ 
6.000,00 

seis mil reais 

End.: Rua Visconde de Porto Alegre, n° 719 - Centro, CEP: 69010-125 
i ,ry 
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FONE: 99160-2 93 198196-4727 
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Matéria-prima virgem 
atóxica, resistente; Com 
tampa rosqueável e bico; 
Capacidade: 500 ml. 
ITEM 57: Caneta 
esferográfica
DESCRIÇÃO DO ITEM 57: 
Material f Corpo: plástico PVC 
branco leitoso; Ponta em 

57 
tungstênio; Acabamento 

UNO 
1.000 MAURICIO S. 

R$ 300 , três reais 
R$ 

três mil reais 

a ser escolhida e clip em PVC 
colorido; Carga: escrita 
média azul acionada por 
botão de pressão na 
extremidade superior. 

emborrachado (gripe) na cor LIMA 3.000,00 

ITEM 58: Cinta Elástica 
DESCRIÇÃO DO ITEM 58: 
Aplicação: para reunir 
volumes de processos. 
Confeccionada em elástico, 
com acabamento lateral que 

58 
evite desfilamento, composto 
por algodão e poliéster. 

UND 400 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 14,00 quatorze reais 

R$ 
5.600,00 

cinco mil e 
seiscentos reais 

Medidas: 4 cm de largura e 
50 cm de circunferência. 
Personalização (Motivo): 
logomarca do órgão e 
descritivo impressa em silk 
screen. 

VALOR TOTAL DO LOTE 3 R$ 771.300,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO setecentos e setenta e um mil e trezentos reais 

Item 
DESCRIÇÃO LOTE 4- 59-61 Unid. Qtd. Marca VI. Unit

Estimada Extenso
VL Unit VI. 

Total VI. Total 
Extenso 

59 

ITEM 59: Bolsa 
Personalizada 
DESCRIÇÃO DO ITEM 59: 
Tecido plano Pet Reciclável, 
costurado 22 fios/pol - alto 
resistência - alto brilho. 
Composição: 100garrafa Pet 
reciclada, gramatura 
130g/m2. Tam. 56 x 48cm 
com serigrafia frente verso e 
laterais conforme arte 
fornecida. 

UND 100.000 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 13 ,00 treze reais 

R$ 
1.300.000,00 

um milhão e 
trezentos mil 

reais 

60

ITEM 60: Camisa Polo 
DESCRIÇÃO DO ITEM 60: 
Tecido: malha 50% algodão e 
50%poliéster, Gramatura: 
190g/m2, Cor: Branca, manga 
curta Personalização 
bordada a ser definida Tam.: 
PP/P/M/G/GG/EG. 

UND 1000 MAURICIO S. 
LIMA 

R$ 85,00 
oitenta e cinco 

reais 
R$ 

85.000,00 
oitenta e cinco 

mil reais 

End.: Rua Visconde de Porto Aleare. n° 719 - Centro. CEP: 69010-125 . A ,-

FONE:  99160-2193 198196-4727 
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61 

ITEM 61: Camisa 
DESCRIÇÃO DO ITEM 61: 
Tecido: tecido 100% algodão, 
não numerada; Manga curta; 
Gola careca, sem botões, sem 
bolsos; Personalização 
bordada a ser definida pelo 
órgão Tam.: 
PP/P/M/G/GG/EG. 

UNO 1000 
MAURICIO S. 

LIMA 
R$ 65,00 

sessenta e 
cinco reais 

R$ 
65.000,00 

sessenta e 
cinco mil reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 4 R$ 1.450.000,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO um mil)~ atr9centos e cinquenta mil reais 

VALOR GERAL DOS LOTES R$ 3.644.860,00 

- VALOR TOTAL POR EXTENSO -_ . três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e 
sessenta reais 

A empresa MAURICIO S LIMA - ME declara que: 

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

Incorretamente cotados serão considerados como inclusos no preço, não sendo 
considerado pleito de acréscimos, a esse ou a qualquer título. 

Não serão aceitas propostas de preços que estejam em desacordo com Edital e 
Termo de Referência. 

Em caso de divergência entre os valores unitários e valores globais serão 
considerados os primeiros, estando autorizado o Pregoeiro a proceder os cálculos 
aritméticos para obtenção do valor global total, cujo resultado não poderá ser 

diferente (a maior) do preço já oferecido na proposta, sob pena de 

desclassificação. 

A proposta será firme e precisa, sem alternativas de preços, sendo vedada a 
utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou subjetivo que possa, 
ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes ou 
induzir o julgamento a ter mais de um resulta A proposta formalizada através 
desta carta é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 
0 prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir d; 
data da expedição da Ordem de Serviço. 

Manaus - AM, 03 de dezembro de 2021. 

End.: Rua Visconde de Porto Alegre, n°719 - Centro, CEP: 69010-125 

FONE: 99160-2193/ 98196-4727 

~, 



MAURICIO S.LIMA - ME 

C N PJ : 29.080.96110001-35 

MAURICIO S LIMA - ME 
Abraão Cesar Passos Pereira 

CPF: 008.187.252-65. 
Procurador 

29.080.961/0001-3 i 

Mauricio S.Lima-ME 

Praça 14 de Janeiro 

CSP 69020.409 

LManave AJ 

End.: Rua Visconde de Porto Alegre, n° 719 - Centro, CEP: 69010-125 

FONE: 99160-2193 198196-4727 


