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PROCESSO Nº 003/2016 – PMI 
PREGÃO Nº 003/2016 - PMI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2016 

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. 

003/2016 - PMI, Ata de julgamento de Preços e homologada pela autoridade competente, 

RESOLVEM registrar os preços para futura aquisição de materiais didáticos e 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. 

ITEM UN DESCRIÇÃO Marca 
Valor 
Unit. 

Valor Total 

11 07 UM 

Bobina de papel liso – couche presente 60cmx100m 60gr, com no 
mínimo 3,800 kg cada, sendo 01 na cor amarelo, 01 na cor azul, 01 na 
cor branca, 01 na cor laranja, 01 na cor verde, 01 na cor vermelho e um 
01 infantil (unissex). 

São João 
VMP 

31,00 217,00 

12 06 UM 
Bobina de papel Kraft natural liso brilhante de um lado 80gra. 120 cm x 
120 m com aproximadamente 27 kg. 

São João 
VMP 

132,00 792,00 

24 05 CX 
Caixa de grampos de arame de aço galvanizado 26/8 com 5.000 
unidades  

CIS 5,40 27,00 

36 1.870 UN 
Cartolina 150g 50x66, sendo 310 unidades na cor amarela, 310 
unidades na cor azul, 630 unidades na cor branca, 310 unidades na cor 
rosa e 310 unidades na cor verde.  

Jandaia  0,29 542,30 

43 53 UM Cola colorida 23g, c/glitter, material atóxico, caixa com 6 cores. Acrilex 8,30 439,90 

45 60 UM Cola Tekbond, embalagem com 20g.  Tek Bond 4,20 252,00 

54 06 UM 
Fita mimosa rolo 7mmx 100 mt cor branca, rosa, verde, vermelha azul 
e amarela.  

Circulo 9,96 59,76 

59 60 UM 
Folhas de EVA, ABC tamanho 40x60 cm 2 mm de espessura, sendo 
30un na cor branco com azul e 30un na cor branco com vermelho. 

Kreateva 6,00 360,00 

60 480 UM 

Folhas de EVA, tamanho 40x60 cm 2 mm de espessura, sendo 30un 
na cor abelhinhas,30un na cor amor rosa com branco, 30un amor 
vermelho com branco, 30un na cor atoalhado verde, 30un na cor 
atoalhado laranja, 30un na cor atoalhado rosa, 30un na cor  bola de 
futebol branco com preto, 30un na cor borboleta branco com azul, 30un 
na cor borboleta branco com rosa, 30un na cor estrela verde, 30un na 
cor furta cor azul Brasil, 30un na cor furta cor verde, 30un na cor furta 
cor vermelha, 30un na cor metalizada azul Brasil, 30un na cor 
metalizada verde e 30un na cor metalizada vermelha.  

Kreateva 5,19 2.491,20 

63 480 UM 

Folhas papel dupla face (duplex), sendo 60un na cor verde bandeira, 
60un na cor amarela, 60un na cor azul escuro, 60un na cor branca, 
60un na cor laranja, 60un na cor rosa, 60un na cor vermelha e 60un na 
cor preta. 

WMP 0,53 254,40 

65 12 CX 
Formulário contínuo, branco, uma via, 80 colunas, microsserilhado, 
240mmx280mm, caixa com 3.000 folhas. 

Aloform 70,00 840,00 

82 120 UN Papel celofane de 70 cm x 90 cm, sendo 20un na cor azul, 20un na cor WMP 0,50 60,00 
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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. 

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

no Edital do Pregão Presencial - Registro de Preços nº. 003/2016 – 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 02.02.2016. 

verde, 20un na cor vermelha, 20un na cor amarela, 20un na cor cristal 
e 20un na cor furta cor.  

83 180 UM 
Papel crepon, sendo 30un na cor amarela, 25un na cor azul, 25un na 
cor branca, 25un na cor laranja, 15un na cor rosa, 30un na cor verde e 
30un na cor vermelha. 

WMP 0,50 90,00 

90 10 UM Pasta suspensa Kraft 170g haste metal cx 50 unidades. Alaplast  52,00 520,00 

   92 04 UM Pasta sanfona plástica ofício 31 divisórias.       ACP 17,00 68,00 

  99 55 UM 
Pincel escolar chato Nº 18, com cabo longo de cor amarela, com cerda 
de cor branca e formato chato.  

Condor 2,40 132,00 

106 08 UN 
Pintura facial temporária, com 6 cores sortidas, 25 ml cada, aprovada 
pela ANVISA para uso infantil. 

Maripel 16 23,76 190,08 

111 15 UN 
Cartucho impressora HP 21 xl, com 16 ml. Original da marca do 
fabricante da impressora. 

HP 69,95 1.049,25 

112 13 UN 
Cartucho impressora HP 22 xl, com 17 ml. Original da marca do 
fabricante da impressora. 

HP 89,05 1.157,65 

119 
03 UN 

Cartucho de tinta colorida para impressora HP Deskjet – D2680 
HP 67,00 201,00 

123 11 UN 
BARBANTE CRU: numero 8, 100% algodão, com no mínimo 530 
metros e 1310 tex. 

São João  9,60 105,60 

126 56 UN 

Rolo de tecido TNT gramatura 45, 1,40 x 50 m, sendo 17un na cor 
amarela, 01un na azul claro, 02un na cor azul marinho, 01un na cor 
azul Royal, 02un na cor branca, 01un na cor laranja, 02un na cor Pink, 
13un na cor preta, 01un na cor roxa, 01un na cor verde bandeira e 
15un na cor vermelha.  

Non Woven  55,00 3.080,00 

131 12 UN 
Pó de Glitter embalagem de 500 gramas, sendo 02un na cor vermelha, 
02un na cor verde bandeira, 02un na cor Pink, 02un na cor amarela, 
02un na cor azul royal e 02un na cor prata. 

Honney 25,00 300,00 

159 15 M Juta sendo, 05m na cor verde, 05m na cor vermelha e 05m na cor crua. Circulo 10,90 163,50 

167 30 UN 
Grampo trilho plástico (Romeu e Julieta) estendido branco p/600fls 
75gr embalagem com 50 UN  

Waleu 8,80 264,00 

177 01 UN 

Armário para escritório duas portas, MDP, 1,61x91x42 
Dalpra 372,00 372,00 

  

R$ 14.028,64 
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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. 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 003/2016 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 2016. 

 

 

ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 85.248.680/0001-10  

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

 

 

Emerson Ari Reichert  
Prefeito Municipal 
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