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PROCESSO Nº 003/2016 – PMI 
PREGÃO Nº 003/2016 - PMI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2016 

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 

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 UN DESCRIÇÃO Marca 
Valor 
Unit. 

Valor Total 

01 50 UM 

Adesivo a base de PVA (cola tipo cascorez), de cor branca, 
odor característico e média viscosidade, após seco apresentar 
uma película transparente, plastificada, de alta resistência ao 
descolamento, para madeira, laminado plástico, papel, 
papelão e materiais porosos em geral. Embalagem de 1 kg.  

Cascorez 14,40 720,00 

07 80 UM 

Balão Impresso número 9, pacotes com 25 unidades cada, 
sendo 20 pacotes na cor bolinha azul e branco, 20 pacotes na 
cor Halloween aranha branco com preto, 20 pacotes na cor 
Halloween caveira preto com branco e 20 pacotes na cor 
bolinha Vermelho e Branco. 

São Roque  12,90 1.032,00 

15 50 UM Brocha pincel cabo curto nº 02 Condor 1,56 78,00 

16 50 UM Brocha pincel cabo curto nº 04 Condor 1,75 87,50 

38 210 UM CD-R gravável 80 minutos/700MB Elgin 0,65 136,50 

46 60 UM Corretivos líquido, 18 ml, lavável, inodoro, não tóxico.  Acrilex Bic 1,00 60,00 

47 02 UM 
DVD-R, gravável, Velocidade 16X, Capacidade de 4.7GB, 
Pacote com 100 unidades.  

Elgin 84,00 168,00 

52 10 UM Fita adesiva 12x10 colorida embalagem com 6 unidades. Adelbras 2,75 27,50 

69 405 UM 

Lápis preto nº 2, em madeira, sextavado, não tóxico, com 
grafite 2B, 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, pintura semi fosca com verniz na cor 
preta, resistente à quebra da mina, impressão corpo contento 
fabricante do produto mediante aproximadamente 17,5 cm de 
comprimento, embalados, certificação no INMETRO. Caixa 
contendo 12 unidades.  

Masterprint 4,45 1.802,25 

71 05 UM Livro atas com 100 folhas, capa dura 
São 

Domingos 
7,25 36,25 

81 996 UN 
Papel cartão fosco 50 x 70 240 g, sendo 102un na cor 
amarela, 60un na cor azul claro, 102un na cor azul escuro, 
60un na cor bege, 60un na cor branca, 60un na cor cinza, 

VMP 0,59 587,64 
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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. 

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. 

100un na cor laranja, 62un na cor marrom, 60un na cor roxa, 
102un na cor verde bandeira, 60un na cor verde claro, 104un 
na cor vermelha, 02 na cor rosa e 60un na cor preta.  

84 350 UM 

Papel espelho 48x66 (dobradura) 63 a 79g, sendo 50un na cor 
amarela, 50un na cor azul, 50un na cor laranja, 50un na cor 
preta, 50un na cor rosa, 50un na cor verde e 50un na cor 
vermelha. 

VMP 0,21 73,50 

93 02 CX 
 Papel 120g 210x297 vergê coral, Formato A4, sendo 50un na 
cor salmão e 50un na cor creme.  Off Paper 7,50 15,00 

117 10 UM 
Cartucho de tinta colorida para impressora 194 Epson XP 214, 
nas cores preto, ciano, amarelo e magenta. Epson 31,00 310,00 

124 06 UM 
Rolo de tecido TNT gramatura 45, 1,40 x 25 m, sendo 03 rolos 
na cor estampado dourado e 03 na cor estampado prata.  

Santa Fé 84,00 504,00 

125 21 UM 

Rolo de tecido TNT gramatura 45, 1,40 x 40 m, sendo 01 rolo 
estampado com motivos infantis, 02 rolos estampados com 
motivos festas, 02 rolos estampados motivo floral, 02 rolos 
estampados com motivo junino, 02 rolos estampados com 
motivo xadrez, 02 rolos estampados com motivo Halloween, 
02 rolos estampados com motivo natal, 02 rolos estampados 
azul com bolas brancas, 02 rolos estampados vermelho com 
bolas brancas, 04 rolos metalizado dourado, prateado     e 
vermelho.  

Santa Fé 84,00 1.764,00 

141 05 UM Elástico colorido para dinheiro embalagem 500 unidades. Mamuth 10,00 50,00 

144 30 UM 

Caneta hidrográfica, ponta média e resistente, cores vivas, 
tinta lavável, atóxica, tampa anti-asfixiante com vedação 
adequada, ponta vai e vem, para maior durabilidade, 
embalagem com 12 cores. O produto deve ter certificado de 
segurança do INMETRO.  

Acrilex 7,08 212,40 

172 06 UM Molha dedo 12 g. Radex 1,50 9,00 

  

 

TOTAL R$ 7.673,54 
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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. 

 

 

 

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

Representante legal da Detentora da Ata: Sergio Pellizaro 
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 

 

 
 
 
 
 


