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PROCESSO Nº 010/2019 – PMI 
PREGÃO Nº 006/2019 - PMI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2019 

Município de Ipira, SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o 

nº 82.814.260/0001-65, com sede na Rua XV de agosto, 342, Centro, Ipira, SC, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Emerson Ari Reichert, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 14/R 1.877.623 SSP-SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 758.846.159-49, nos 

termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, das demais normas legais aplicáveis e por 

outro lado a Empresa ao final identificada e pessoa que a representa legalmente, em face de 

sua classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços 

nº. 006/2019 - PMI, Ata de julgamento de Preços e homologada pela autoridade competente, 

RESOLVEM registrar os preços para futura aquisição de materiais didáticos de apoio 

pedagógico conforme especificações constantes no objeto do Pregão acima citado, que passa 

a fazer parte desta, nos seguintes termos: 

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades 

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto assegurar o compromisso, para possível 

aquisição dos bens abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora 

desta Ata. 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNIT 
PREÇO 
TOTAL 

01 38 CX 
Caixa de grampos de arame de aço 
galvanizado 26/6 com 5.000 
unidades.  

Masterprint 2,50 95,00 

06 05 UN Cola de E.V.A 40g Acrilex 1,50 7,50 

09 20 UN 

Adesivo pva para artesanato de 1 

kg: composição: poliacetato de vinila 

(pva) dispersão aquosa, de cor 

branca, odor característico. 

Rendimento para montagem: 

160g/m². Para laminação: 100 g/m² 

a 150 g/m².  Devera conter 

recomendações de uso como: 

prensa quente: temperatura media 

entre 60°c e 90°c, período 3 a 5 

minutos, tempo de cura de no 

mínimo 12 horas. Prensa fria: 

temperatura acima de 12°c, período 

superior a 3 horas, tempo de cura de 

no mínimo 24 horas. - viscosidade, 

que após seco apresenta uma 

película transparente, plastificada, 

de alta resistência ao descolamento. 

Cascorez 16,00 320,00 
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10 50 UN 

Adesivo pva para artesanato de 500 

kg: composição: poliacetato de vinila 

(pva) dispersão aquosa, de cor 

branca, odor característico. 

Rendimento para montagem: 

160g/m². para laminação: 100 g/m² a 

150 g/m².  Devera conter 

recomendações de uso como: 

prensa quente: temperatura media 

entre 60°c e 90°c, período 3 a 5 

minutos, tempo de cura de no 

mínimo 12 horas. prensa fria:  

temperatura acima de 12°c, período 

superior a 3 horas, tempo de cura de 

no mínimo 24 horas. - viscosidade, 

que após seco apresenta uma 

película transparente, plastificada, 

de alta resistência ao descolamento.  

Cascorez 10,00 500,00 

11 150 UN 

Cola a base de água: branca, para 
ser usada em papel ou cartolina, 
não tóxica, composição mínima: 
resina de pva, e água, não tóxica, 
com bico dosador rosqueado para 
fácil reabastecimento e econômico, 
e tampa rosqueada que impede o 
ressecamento da cola no bico 
dosador, no mínimo 35 gramas. 

Frama  0,65 97,50 

34. 200 UN 
Cartolina laminada 150g 49x59, 
sendo 100 dourada e 100 prata.  

VMP 1,30 260,00 

71. 350 UN 

Papel espelho 48x66 (dobradura) 
63g a79, sendo 50 unidades na cor 
amarelo, 50 azul, 50 laranja, 50 
preto, 50 rosa, 50 verde e 50 
vermelho.  

VMP 0,32 112,00 

75. 04 CX 
Papel vegetal 90/95g 210x297mm 
cx 100 unidades. 

VMP 32,00 128,00 

80. 295 UN 

Pincel marcador atômico. 
Recarregável com tinta tr. 
composição: resinas termoplásticas, 
tinta à base álcool, corantes, 
resinas, solventes, aditivos e ponta 
de feltro. Espessura da escrita de 
2,0mm, 4,5mm, e 8,0mm, sendo 73 
na cor azul, 92 na cor preta, 60 na 
cor verde e 70 na cor vermelha.  

Maripel  1,30 383,50 

92. 06 UN 
Cartucho impressora HP laser Jet – 
P 1102 W. Original da marca da 
impressora.  

HP 180,00 1.080,00 

102. 210 UN 

Tesoura escolar: com 13cm de 

comprimento, e laminas em aço inox 

fixada por rebite ou parafuso com 

Masterprint  1,55 325,50 
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abertura mínima da lamina de 5 cm, 

ponta arredendada, cabo 

confeccionado em resina 

termoplástica com encaixe perfeito 

dos dedos, produto registrado e 

certificado pelo inmetro, com selo de 

recomendação de idade ( + 4 anos )  

e em conformidade com a norma 

abnt – nbr 15236. 

128. 02 UN Régua em madeira 1 metro. Brw 6,20 12,40 

132. 36 UN 

Carga cartucho HP deskjet1000 122 

preto.  Masterprint  23,00 828,00 

133. 36 UN 

Carga cartucho HP deskjet1000 122 

colorida Masterprint 23,00 828,00 

136. 50 PCT 
Folha de papel almaço com pauta e 
margem ofício 215 x 315 mm 
pacotes com 10 folhas. 

Credeal  0,90 45,00 

 

R$ 5.022,40 
 

O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida 

no Edital do Pregão Presencial - Registro de Preços nº. 006/2019 – PMI que deu causa a este 

termo, vinculando-se às regras estabelecidas no mesmo, como se aqui estivessem transcritas, 

das quais os signatários declaram terem pleno conhecimento. 

O fornecimento dos produtos se efetivará independentemente da necessidade de se firmar 

novo termo ajuste ou contrato, bastando o procedimento estabelecido no item 13 do Edital, 

entre outros. 

Cláusula Segunda – Da validade da Ata 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados 

da data de assinatura. 

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal de 

Ipira, SC, não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe 

a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) 

beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 

65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 

8.666/93. 

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro 

A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços 

após a assinatura desta. 
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Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 006/2019 e a proposta da Detentora da 

Ata. 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes 

da utilização da presente ata. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e demais 

normas aplicáveis. 

Ipira, SC 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

TENDÊNCIA MATERIAIS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 
CNPJ: 01.010.272/0001-35 

Representante legal da Detentora da Ata: Sergio Pellizzaro 
CPF: 568.209.099-34 

 
 
 
 
 

Emerson Ari Reichert  

Prefeito Municipal 

 

 

 

Nome: Neocir Rogério de Césaro Neocir Rogério de Cesaro 
        CPF: 732.395.779-68 

Nome: Cidiane Pedrussi 

CPF: 062.649.279-37 

 

 


