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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020- PMI 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 - PMI 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2020 - 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, 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 Eletrônico para Registro de Preços nº. 
007/2020 - PMI, Ata de julgamento de Preços e homologada pela autoridade competente, 
RESOLVEM registrar os preços para aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS, 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 tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos bens 
abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata. 
 

Item Quant Unid Marca Descrição Vl. Unit Vl. Total 

01 4 Unid. Dalpra 

ARMÁRIO BAIXO DE 02 PORTAS. MEDIDAS: 805 X 425 X 
740mm Tampos com engrossamento em MDP 40mm e fita 
de borda em ABS 1mm. Laterais, Portas, Base, Prateleiras 
em MDP 15mm e Costas em Eucatex 3mm. Laterais e 
Prateleiras com bordas em PVC. Puxadores tipo alça em 
PVC. PUXADOR DE AÇO OPCIONAL. Dobradiças caneco 
metálica e Sapata com regulagem de Altura. Cor Amadeiras 
a escolher.  

300,70 1.202,80 

03 2 Unid. Dalpra 

Balcão de 1,20 cm com 3 portas e 2 gavetas - Com Tampo. 

Fabricado em Mdp de 12 mm e 15 mm, possui: 3 portas de 

bater, 2 gavetas com corrediças metálicas e 1 prateleira que 

garante melhor aproveitamento interno. Compacto por fora, 

com amplo espaço interno. Tampo impresso estilo 

marmorizado removível para balcão pia. Puxadores em 

polímero, acompanha 5 pés reguláveis. Cor Branco. 

673,50 1.347,00 

04 3 Unid. Giusti 

Aparador produzido em 100% MDF, largura de 1,37m, 
comprimento de 81 cm e 41 cm de profundidade. Com 
detalhes coloridos em membrana de alta pressão, o produto 
é resistente e durável. Cor Amadeiras a escolher. 

754,50 2.263,50 

05 1 Unid. Dalpra 

Mesa para impressora tampos em 15 mm com acabamento 
perfil PVC 180, pé painel e saias 15 mm com acabamento 
fita de borda 0,45 mm. Fundo 3 mm. Material: MDP. 
Espessura da chapa: 15 mm. Dimensões: 074 x 050 x 040 
cm (A x L x P). Cor Amadeiras a escolher. 

233,00 233,00 

07 5 Unid. Dalpra 

GAVETEIRO MÓVEL 04 GAVETAS MEDIDAS: 465 X 452 
X 690mm. GAVETEIROS: Tampos em MDP 25mm, 
Laterais, Frentes de Gavetas, Base e Costas em MDP 
15mm. Gaveteiros Móveis contendo 04 Rodizios de 
Polipropileno e Fechamento Simultâneo. Perfis em Fita de 
Borda ABS 1mm. Gavetas com Corrediças Metálicas e 
Gaveta para Pasta Suspensa com Corrediça Telescópica. 
Puxadores tipo alça em PVC. PUXADOR DE AÇO 
OPCIONAL.  Cor Amadeiras a escolher. 

379,90 1.899,50 

08 2 Unid. Epson 

Impressora Multifuncional EcoTank Resolução máxima de 
impressão:5760 x 1440 dpiVelocidade de impressão:33 ppm 
em preto e 15 ppm em coresVelocidade de impressão 
ISO:10 ppm em preto, 5 ppm em cores 
(A4/carta)Configuração de injetores:180 injetores de tinta 
preta (59 injetores por cor), Copia Velocidade de cópia:33 
cpm em preto, 15 cpm em cores (A4/carta)Velocidade de 

1.334,99 2.669,98 
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cópia ISO:7,7 cpm em preto, 3,8 em cores 
(A4/carta)Qualidade de cópia:Rascunho / Normal / Alta 
QualidadeQuantidade de cópias:1 a 99Tamanho máximo da 
cópia:Carta ou A4Características de cópia:Reduz e aumenta 
(25-400%), ajuste automático Tipo de scanner:Base plana 
com sensor de linhas CIS coloridoResolução 
óptica:1200/1200 x 2400 dpiResolução interpolada:1200 x 
2400 dpiProfundidade de bit de cor:48-bit interna (24-bit 
externa)Color and Grayscale Scan Mode (Bit Depth):Escala 
de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saídaProfundidade de 
bit monocromático:Branco e preto: 16 bits de entrada, 1 bits 
de saídaÁrea máxima de digitalização:216 x 297 mm (8.5" x 
11.7")Velocidade de digitalização:12 segundos por página 
em preto e 29 segundos por página em cores (200 dpi); 4.5 
ipm (ADF) Conectividade padrão:USB 2.0 de alta velocidade 
/ Wireless / Wi-Fi Direct / EthernetProtocolos de impressão 
em rede:TCP/IP v4, TCP/IP v6Protocolos de gerenciamento 
de redes:SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PNG, 
DDNS, mDDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTDSegurança 
WLAN:WEP (64-bit/128-bit), WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK 
(AES) Voltagem:AC 100 - 240 VFrequência nominal:50 - 60 
HzConsumo de energia:12 W em operação, 0,7 W em 
repouso Sistemas operacionais:Windows Vista™ / 
Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 
(32bits/64bits), Windows Server® 2003 SP2, Windows 
Server® 20165, Mac OS® X 10.6.8, Mac OS® 10.13.x6. 

09 1 Unid. Elgim 

Ar Split com capacidade de 24.000 Btus, ciclo Quente e Frio, 
selo Procel B, potência de 2318 W, frequência de 60 Hz, 
consumo de 48,7kWh, vazão de 1080m³/h, alimentação de 
220 V, com controle remoto s/fio e opção de renovação de 
ar, refrigera, ventila e aquece, com filtragem, compressor de 
baixíssimo nível de ruído, função timer (programação de 
temperatura), garantia de um (1) ano nas peças e cinco (5) 
anos no compressor, devidamente instalado em pleno 
funcionamento. 

3.600,00 3.600,00 

10 3 Unid. Cavaleti 

Poltrona Fixa para Obeso, com capacidade de até 150 Kg, 
com assento/encosto unidos por aço molas, proporcionando 
conforto, toda cromada. Revestimento liso ou com costuras. 
Assento e encosto unidos por aço molas, conferindo maior 
resistência. Bases e braços cromados reforçados. 
Medidas: Assento: L52 x P50 cm; Encosto: L52 x A57 cm 
(útil); Largura total: 62 cm; Profundidade total: 66 cm; Braços 
fixos em alumínio polido com apoio revestido em couro 
natural; Pé contínuo fixo cromado; Revestimento em couro 
natural nas partes de contato com usuário. Na cor preta.   
 

1.299,00 3.897,00 

Total 17.112,78 

 
O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida 
no Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 007/2020 – 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 nos itens 15 e 17 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 Eletrônico nº 007/2020 - PMI 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 01 de dezembro de 2020. 

 

 

Nome da Empresa: Roberto Tessaro e Cia LTDA 
 CNPJ: 85.248.680/0001-10 

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

 
 
 
 

Emerson Ari Reichert 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 
 


