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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 
PROCESSO Nº 004/2020 – PMI 
PREGÃO Nº 003/2020 - PMI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2020 - PMI 

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 em Exercício Senhor Adilson Alfredo Schwingel, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 1.875.754 SSP-SC e inscrita no CPF/MF sob o 

nº 601.693.709-68, 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 003/2020 - 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 

10 200 UN Tinta para tecido de no mínimo 250ml. Conforme cores 
solicitadas pelas secretarias. 

GATO PRETO 7,98 1.596,00 

12 180 UN Tinta PVA artesanal 100ml, sendo: conforme cores solicitas 
pelas secretarias. 

ACRILEX 4,22 759,60 

16 20 UN 
Bloco papel canson a4 140 g com 20 folhas cada 

OFF PAER 5,90 118,00 

22 12 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 25,00 300,00 

27 02 UN 
Bobina de papel liso – couche presente 60cmx100m 60gr, 
Aproximadamente 4 kg. Conforme cores solicitadas pelas 
secretarias. 

SAO JOAO 39,00 78,00 

28 15 UN 
Bobina papel Kraft natural 80gr. 60cmx150m. 

SAO JOAO 43,00 645,00 

29 16 UN 
Bobina de papel Kraft natural 80gra. 120 cm x 300m 

SAO JOAO 130,00 2.080,00 

31 150 UN Caderno (desenho grande) cartografia espiral capa dura 
60folhas. 

PANAMERICANA 4,23 634,50 

38 195 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 

FABBER CASTELL 10,20 1.989,00 
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do lápis: marca e modelo do fabricante preferencialmente em 
cor dourada facilitando a visualização, medindo 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 semifosca 
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. 

48 110 UN 
Cola Tekbond, embalagem com 100g. 

LEOART 14,50 1.595,00 

52 144 UN 

Fita adesiva de papel Kraft 48mmx50m tipo 3M scotch. Fita de 
empacotamento marrom, papel crepado KRAFT LISO de no 
mínimo 45mm x 50mts (papel) de alto poder de aderência, que 
possa ser colada e descolada várias vezes sem perder a 
aderência. 

SCOTCH 3777 29,00 4.176,00 

62 70 UN Folhas de papel micro ondulado 50 x 80. Conforme cores 
solicitadas pelas secretarias. 

REALCE 1,30 91,00 

63 480 UN Folhas papel dupla face (duplex). Conforme cores solicitadas 
pelas secretarias. 

REALCE 0,56 268,80 

65 06 UN Grampeador metálico (grande) capacidade de carga de um 
pente de 208 grampos tipo 26/6. 

LYKE 25,00 150,00 

72 22 PCT Palitos de churrasco (pacotes com 100 unidades) madeira 25 
cm 

GABOARDI 2,40 52,80 

74 02 PCT Palitos de picolé com ponta arredondada pacotes com 100 
Unidades.  Conforme cores solicitadas pelas secretarias. 

GABOALRDI 2,50 5,00 

75 530 UN Papel cartão fosco 50 x 70 240 g. Conforme cores solicitadas 
pelas secretarias. 

REALCE 0,66 349,80 

81 131 CX 

Papel A4 multiuso, 75g, cor branca, papel produzido com fibras 
virgens de eucalipto, tratados para obter um elevado grau de 
brancura (alcalino). Produzido com fibra de madeira 100% 
reflorestada. Dimensões: 210x297mm. em caixas com 10 
unidades resmas (500 folhas). Deverá conter os selos ecf , 
pefc/28-31-01 , cerflor , iso 9001/14001 e inmetro. 

MAGNUM 142,30 18.641,30 

91 11 UN 

Pistola de cola quente 40W bivolt - para bastões de 11,2 x 
300mm, profissional tamanho médio, 60 watts, com gatilho 
avançado para melhor controle, para utilização em trabalhos 
pesados, cola madeira, carpete, artigos de decoração, papelão 
e móveis, com interruptor de liga e desliga, com selo do 
INMETRO, para refil grosso. 

GRAMPLINE 69,50 764,50 

98 10 UN 
Rolo Barbante cru 8 fios 100% algodão c/330 m. 

SAO JOAO 9,00 90,00 

100 14 UN Rolo papel contato adesivo transparente 45 cm de largura x 25 
metros. 

PLAVITEC 42,00 588,00 

104 09 UN Pó de Glitter embalagem de 500 gramas nas cores vermelho, 
verde bandeira, pink, amarelo, azul royal e prata. 

LANTECOR 24,50 220,50 
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112 41 UN 

Caneta hidrográfica ponta vai e vem: ponta média e resistente 
para maior durabilidade, cores vivas, tinta lavável, atóxica, 
tampa antiasfixiante com vedação adequada, embalagem com 
12 cores. o produto deve ter certificado de segurança do 
inmetro. 

FABBER 16,30 668,30 

121 100 UN 
Pratos de papel pequeno, médio e grande. 

C&P 0,50 50,00 

122 100 UN 
Pratos de plástico pequeno, médio e grande. 

COPOSUL 0,20 20,00 

123 28 CX 

Caneta esferográfica: não retrátil escrita fina 07 mm, cor azul, 
dimensões comprimento mínimo 145 mm, diâmetro 08 mm, 04 
furos de respiro na topeira de cor da caneta, escrita uniforme e 
macia que desliza no papel, resistente a queda – corpo: 
poliestireno cristal e redondo na ponta e sextavado no restante 
da caneta, tampa e tampinha na cor da caneta, impressão no 
corpo da caneta: fabricante e 07 na cor dourada, ponta de 
latão evitando rachaduras, esfera de tungstênio 0,8mm, tinta a 
base de corantes orgânico, solventes, carga aproximadamente 
de 0,39 gramas de tinta por esferográfica, tampa antiasfixiante, 
com clipe, na cor da caneta, produto não perecível, atóxico, 
impressão no corpo e na caixa do fabricante e modelo, 
certificado inmetro de acordo com as normas ce-brin/iqb-2847 
e nm 300/2002, certificação iqb/ocp-006. Caixa com 50 
unidades. 

COMPACTOR 28,50 798,00 

127 20 UN 
Lixa madeira nº 342 

3M 2,50 50,00 

133 08 UN Papel decoupagem conforme temas solicitados pelas 
secretarias 

DECOPAK 1,66 13,28 

141 07 PCT Papel 120g 210x297, formato A4, com 400 folhas sendo um 
pacote vergê coral (creme) e um pacote vergê coral (salmão). 

OFF PAPER 49,90 349,30 

145 25 KG 
Fibra de enchimento 1kg 

SANTA FE 18,00 450,00 

 
R$ 37.591,68 

 

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

no Edital do Pregão Presencial - Registro de Preços nº. 003/2020 – 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. 
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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. 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 003/2020 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 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

Nome da Empresa: COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 
 CNPJ: 05.758.684/0001-09 

Representante legal da Detentora da Ata: Roberto Antonio Tessaro  
CPF: 518.086.929-34 

Telefone: (49) 3522-1186 
E-mail: dinamicapapelaria2@gmail.com 

 
 
 
 

Adilson Alfredo Schwingel 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 

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

Nome: Cristiane Ferri 

CPF: 098.633.269-09 

 

 


