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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 021/2020 - 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 

1 31 CX Caixa de grampos de arame de aço galvanizado 26/6 com 
5.000 unidades. 

MASTER 2,40 74,40 

2 25 UN 
Rolo de tecido TNT gramatura 45, 1,40 x 25 m, 
estampados. Conforme cores e modelos solicitados pelas 
secretarias. 

SANTA FÉ 65,50 1.637,50 

6 20 UN Pasta catálogo, formato ofício, com bolso e com visor,4 
colchetes, 100 envelopes 

DAC 12,90 258,00 

14 2 UN 
Grampeador pistola tipo Bosch. 

BRW 29,00 58,00 

15 50 UN 
Pasta AZ ofício lombo largo, preta. 

FRAMA 6,40 320,00 

17 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 15,80 316,00 

18 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 

CASCORES 8,30 415,00 
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de no mínimo 24 horas. - viscosidade, que após seco 
apresenta uma película transparente, plastificada, de alta 
resistência ao descolamento. 

20 60 CX Alfinete com cabeça colorida (marcador) disco com 40 
unidades 

BRW 1,95 117,00 

25 15 UN Refil de cola quente, transparente, atóxica, lavável, 11,2 x 
300 mm, pacote com 1 kg. (amostra) 

RENDICOLA 18,70 280,50 

26 10 UN Refil de cola quente, transparente, atóxica, lavável, 8,0 x 
300 mm, pacote com 1 kg. (amostra) 

RENDICOLA 18,80 188,00 

30 40 CX 
Borracha escolar branca: macia, atóxica nº 40, tamanho 
mínimo: 33x24x7mm. Caixa c/ 40 unidades, com a marca 
do fabricante e tamanho impressa no produto. 

LEOELEO 6,20 248,00 

40 63 UN 
Canetas Retroprojetor, ponta media 2 mm, com traço 
continuo sem falhas. Conforme cores solicitadas pelas 
secretarias. 

BRW 1,12 70,56 

41 31 MÇ Cartolina 150g 50x66, maço com 100 unidades.  Conforme 
cores e modelos solicitados pelas secretarias. 

ALOFORM 35,00 1.085,00 

43 31 PCT Clips niquelado, pacotes com 300un, na cor dourado. 
Conforme numeração solicitada pelas secretarias. 

´BACCHI 6,70 207,70 

54 10 UN 
Fita adesiva 12x10 colorida embalagem com 6 unidades 

BRW 3,00 30,00 

67 590 UN 

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. 

MASTER 0,30 177,00 

77 340 UN Papel crepon. Conforme cores solicitadas pelas 
secretarias. 

VMP 0,60 204,00 

83 15 UN Papel camurça A4 60x40.  Conforme cores solicitadas 
pelas secretarias. 

VMP 0,70 10,50 

84 8 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 69,20 553,60 

85 27 UN 
Pen drive 8gb 

SANDISK 16,80 453,60 

86 37 CX Percevejo de Metal Dourado embalagem com 100 
unidades. 

BRW 1,34 49,58 

89 10 UN Pintura facial temporária, com 6 cores sortidas, 25 ml cada, 
aprovada pela Anvisa para uso infantil. 

COLORMAK 17,50 175,00 

93 6 UN Cartucho impressora HP laser Jet – P 1102 W. Original da 
marca da impressora. 

HP 195,00 1.170,00 

94 10 UN Cartucho impressora HP 21 Original da marca da 
impressora 

HP 59,50 595,00 

95 8 UN Cartucho impressora HP 22 Original da marca da 
impressora 

HP 102,50 820,00 

96 45 UN 
Refil de Tinta Epson (impressora modelo L555) embalagem 
com 70 ml. Original da marca da impressora, cores 
conforme solicitação das secretarias. 

EPSON 38,00 1.710,00 

99 73 UN Rolo de tecido TNT gramatura 45, 1,40 x 40 m, cores 
conforme solicitação das secretarias.  

SANTA FÉ 37,00 2.701,00 
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101 35 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. 

BRW 4,35 152,25 

102 230 UN 

Tesoura escolar: com 13cm de comprimento, e laminas em 
aço inox fixada por rebite ou parafuso com 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. 

MASTER 1,25 287,50 

119 30 M 
Juta nas seguintes cores: verde, vermelho e cru. 

JUTA 1,50 45,00 

134 7 CX Prendedor de papel binder clip, 25mm BRW, com 48 
unidades. 

BRW 12,40 86,80 

138 20 BL Bloco adesivo grande. c/4, com 100 folhas, 38 mm x 50 
mm. 

JOCAR 2,80 56,00 

143 12 CX Prendedor de papel binder clip, 51mm BRW, com 12 
unidades. 

BRW 12,40 148,80 

R$ 14.701,29 

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. 

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. 
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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: 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 
 
 

 

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 

 


