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PROCESSO Nº 010/2019 – PMI 
PREGÃO Nº 006/2019 - PMI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019 

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 
QUAN

T 
UND DESCRIÇÃO MARCA 

PREÇO 
UNIT 

PREÇO 
TOTAL 

04 10 UN Extrator removedor de grampos tipo piranha GENNES 3,00 30,00 

07 05 UN Grampeador pistola tipo Bosch.  
BRW 36,00 180,00 

12 65 CX Alfinete com cabeça colorida (marcador) disco 
com 40 unidades 

BRW 2,00 130,00 

14. 17 CX 

Apontador de plástico com depósito: retangular 
removível, lâmina inoxidável com excelente fio 
de corte. A marca do fabricante impressa em 
alto relevo no apontador. Ótima apontabilidade. 
Cores variadas. Dimensões aproximadas do 
depósito: 6 cm x 2,3 cm x 1,4 cm. Caixa com 25 
unidades. 

CIS 23,00 391,00 

17.  15 UN 
Refil de cola quente, transparente, atóxica, 
lavável, 11,2 x 300 mm, pacote com 1 kg. 

RENDICOLA  18,00 270,00 

18. 10 UN 
Refil de cola quente, transparente, atóxica, 
lavável, 8,0 x 300 mm, pacote com 1 kg.  

RENDICOLA 18,00 180,00 

30. 180 UN 

Caixa com 12 lápis de cor mais + 2 lápis preto + 

1 borracha + 1 apontador. Composição: lápis de 

cor sextavado: cera e madeira, pigmento 

aglutinante, carga com desenho macio, 

resistente e deslizamento fácil ao papel, corpo 

com fidelidade entre a cor do verniz e a cor da 

mina, fácil de apontar, produzido em madeira 

totalmente atóxica - com selo da fsc no lapis, 

oriundo de madeira plantada, com preservação 

de floresta nativa, ecologicamente correto, ideal 

para uso escolar, resistente a quebras, produto 

não atóxico, impressão no corpo do lápis: marca 

e modelo do fabricante preferencialmente em 

cor dourada facilitando a visualização, medindo 

FABR 11,00 1.980,00 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
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no mínimo 17,5cm de comprimento, unidade 

com 12 lápis coloridos com as cores: rosa claro, 

vermelho, laranja, amarelo canário, marron, 

verde folha, verde, azul, azul cobalto, carmin, 

rosa chiclete ou prata e preto. Lápis preto: nº2, 

sextavado, não tóxico, com grafite resistente e 

de fácil deslizamento sobre o papel, com ponta 

iniciada, corpo com escrita macia, excelente 

apagabilidade, fácil de apontar, produzido em 

materiais totalmente atóxicos, com selo da fsc 

no lápis pintura semi fosca com verniz na cor 

preta ou azul, resistente à quebra da mina, 

impressão no corpo do mesmo, contento marca 

e modelo do fabricante do produto medindo no 

mínimo 17,5 cm de comprimento. Apontador: 

resinas termoplásticas e lamina de aço carbono. 

A marca do fabricante impressa em alto relevo 

no produto. Borracha: látex, borracha sintética, 

abrasivos e agentes de vulcanização. A marca 

do fabricante impressa no produto. 

31. 28 UN 
Caneta Marca texto cor amarela/verde caixa 
com 12 unidades.  

MASTER  9,70 271,60 

32. 90 UN 
Canetas Retroprojetor, ponta media 2 mm, com 
traço continuo sem falhas, sendo 34  na cor 
azul, 28 na cor preta e 28 na cor vermelha.          

BRW 1,40 126,00 

36. 30 PCT 
Clips niquelado, sendo 07 pacotes (pt c/300un) 
dourado, 07 nº 04, 07 nº 07 e 07 nº 08.  

RAFA  8,30 249,00 

37. 10 UN 
Clips colorido nº 02/0 embalagem com 500 
unidades. 

BACCHI 16,00 160,00 

43. 20 UN 
Estilete largo com alça, lâmina de aço carbono, 
extensível interna, lâmina 18 mm, com trava 
automática. 

MASTER  0,96 19,20 

44. 65 UN 
Fita adesiva 45mmx50m transparente -  45mm 
X 100mts 

BRW 2,70 175,50 

46. 45 UN 
Fita Adesiva Transparente Durex 12 mm x 50 m 
– tipo 3M (Rolo grande)  

3M 1,20 54,00 

47. 10 UN 
Fita adesiva 12x10 colorida embalagem com 6 
unidades 

BRM 0,45 4,50 

59. 06 UN 
Caixa grampos galvanizados 106/6 contendo 
3500 grampos 

BRM 7,00 42,00 

62.  215 UN 

Massa de modelar: caixa com 06 cores, em 
forma cilíndrica, cores variadas, em material 
atóxico. Embalagem com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante e prazo de 
validade. Com no mínimo 90 gr. cores vibrantes 
e macia, que não esfarele e nem manche, com 
fragrância de tuti-fruti, embalagem dupla, 
contendo composição: agua, carboidrato de 
cereais, glúten, cloreto de sódio, conservante, 
aroma, aditivos e pigmentos. Validade mínima 1 
ano. 

INJEXPEN 1,20 258,00 

66. 30 PCT 
Palitos de picolé com ponta arredondada 
(pacotes com 100 Unidades) 

TOTOPP 1,70 51,00 

67. 02 PCT 
Palitos de picolé com ponta arredondada 
colorido (verde, vermelho, amarelo e azul) 
(pacotes com 100 Unidades) 

VMP 1,70 3,40 

69.  120 UN 
Papel celofane de 70 cm x 90 cm, sendo 20 na 
cor azul, 20 verde, 20vermelho, 20 amarelo, 20 
cristal e 20 furta cor.  

VMP 
0,55 66,00 

70.  380 UN 
Papel crepon, sendo 80 na cor amarelo, 25 azul, 
75 branco, 25 laranja, 15 rosa, 30 verde, 80 
vermelho e 50 preta.  

VMP 
60,00 228,00 
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76. 05 UN 
Papel camurça A4 60x40 (preto, marrom, rosa, 
azul, vermelho, amarelo, verde). 

VMP 
0,70 3,50 

77. 10 CX 

Pasta suspensa: marmorizada plastificada em 
cartão Kraft 220gr/m2, na cor marrom, com 
ponteira plástica, visor etiqueta e grampo trilho 
de metal. Caixa com 50 unidades. 

FRAMA  60,00 600,00 

78.  27 UN Pen drive 8gb SANDISK 20,00 540,00 

79.  25 CX 
Percevejo de Metal Dourado embalagem com 
100 unidades. 

PRAYON  1,70 42,50 

81. 30 UN 
Pincel escolar chato Nº 18, com cabo longo de 
cor amarela, com cerda de cor branca e formato 
chato. 

LEOLEO 2,00 60,00 

82. 20 
UN Pincel escolar chato Nº 8, com cabo longo de 

cor amarela, com cerda de cor branca e formato 
chato.  

LEOLEO 
1,00 20,00 

83. 20 
UN Pincel escolar chato Nº10, com cabo longo de 

cor amarela, com cerda de cor branca e formato 
chato.  

LEOLEO 
1,05 21,00 

84. 20 
UN Pincel escolar chato Nº24, com cabo longo de 

cor amarela, com cerda de cor branca e formato 
chato.  

LEOLEO 
2,50 50,00 

85. 20 
UN Pincel escolar chato Nº16 largo, com cabo longo 

de cor amarela, com cerda de cor branca e 
formato chato.  

LEOLEO 
2,00 40,00 

86. 20 
UN Pincel escolar chato Nº14, com cabo longo de 

cor amarela, com cerda de cor branca e formato 
chato. 

LEOLEO 
1,80 36,00 

87. 20 
UN Pincel escolar chato Nº12, com cabo longo de 

cor amarela, com cerda de cor branca e formato 
chato.  

LEOLEO 
1,70 34,00 

88. 15 
UN Pintura facial temporária, com 6 cores sortidas, 

25 ml cada, aprovada pela Anvisa para uso 
infantil.  

COLOR 
MAKE  

20,00 300,00 

89. 
10 UN Pistola de cola quente 10W bivolt - para bastões 

de 8mm. JOCAR 10,70 107,00 

93. 10 
UN Cartucho impressora HP 21 Original da marca 

da impressora 
HP 49,00 490,00 

94. 08 
UN Cartucho impressora HP 22 Original da marca 

da impressora 
HP 90,00 720,00 

95. 40 
UN 

Refil de Tinta Epson (impressora modelo L555) 
embalagem com 70 ml. Original da marca da 
impressora, sendo 10 na cor amarela, 10 na cor 
preta, 10 na cor ciano e 10 na cor magenta.  

EPSON  35,00 1.400,00 

101. 45 
UN 

Tesoura - lâmina com maior durabilidade do fio 

devido ao tratamento térmico - cabo de 

polipropileno, tem muito mais resistência e 

durabilidade - lâminas com maior espessura e 

desbastadas que proporcionam um corte 

preciso e eficiente - pode ir à máquina de lavar 

louças - permanece bonita e durável por muito 

mais tempo - parafuso em aço pintado - bucha 

em nylon preto - lavável em lava-louças sim - 

cor inox - preto - conteúdo da embalagem - 

tesoura de costura 7" - garantia 12 meses 

contra defeito de fabricação - dimensões 

tesoura de costura 7" altura 20,00 centímetros.  

MASTER  5,00 225,00 

103. 255 
UN 

Tinta guache 250 ml: não tóxica, cores miscíveis 
entre si. Pode ser aplicada em papel, papel 
cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica, 
solúvel em água; composição: resina, água, 
pigmentos, carga e conservante tipo 
benzotiazol. O produto deve ter certificado de 
segurança do inmetro.  Nas seguintes cores: 20 

ACRILEX 2,90 739,50 
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amarela, 20 azul escuro, 20 azul claro, 20 
branco, 20 Bege, 20 laranja, 20 magenta, 20 
marrom, 30 preto, 20 verde bandeira, 20 verde 
claro e 25 vermelho.  

104.  07 
UN Pó de Glitter embalagem de 500 gramas nas 

cores vermelho, verde bandeira, pink, amarelo, 
azul royal e prata. 

BRW 19,00 133,00 

107.  10 
UN 

Tinta para carimbo TC 42ml preta.  PILOT 3,00 30,00 

108.  01 
UN 

Rolo de algodão 250g MAXI 19,50 19,50 

110. 04 
UN Bolinha de ping-pong coloridas embalagem com 

12 unidades 
POKER 2,60 10,40 

119. 15 M Juta verde, vermelho e crua. MAXI 5,00 75,00 

129. 05 
UN 

Grampeador pistola tipo Bosch BRW 39,00 195,00 

131. 20 
UN Bloco papel canson a4 140 g com 20 folhas 

cada 
OFFPAPER 6,00 120,00 

137. 60 
UN Papel decoupage 20 temas pascoa, 20 temas 

natal, 10 flores, 10 bichinhos.  
MAXI  1,66 99,60 

144. 05 
UN 

Calculadora de mesa: especificações 8 dígitos  
Legibilidade: Display grande  2 fontes de 
energia: Bateria e Solar Auto-desliga   
Inclinação do visor Dimensões: altura 13,2 cm.  

Largura 10,5 cm. 

MASTERPRINT 11,20 56,00 

 

R$ 11.036,20 
 

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. 

 

 

Nome da Empresa: MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA 
CNPJ: 23.518.341/0001-59 

Representante legal da Detentora da Ata: Luciano Pilatti  
CPF: 021.948.939-46 

Telefone: (49) 3522-8411 
 

 
 
 
 

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 

 

 


