
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – Fone (19) 3868-1111 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 

PROCESSO N° 043/2020 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, Estado de São Paulo, Entidade 

do Direito Público, com sede na Av. Adélia Caleffi Gerbi, 15, Estiva Velha, regularmente 

inscrita no CNPJ sob o nº 67.168.856/0001-41, neste ato representada pela Prefeita 

Municipal, a Senhora CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES, brasileira, 

portadora do RG/SP nº 21.121.926-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 168.379.038-37, 

resolve, nos termos da Lei 8.666/1993, em face das propostas apresentadas no 

Pregão Presencial nº 007/2020, REGISTRAR OS PREÇOS do FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, conforme descrito no Anexo I, da licitante, 

MATESC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ: 

03.902.200/0001-28, com sede na Rua da Gloria, N° 625 – Conj. 1ª – Liberdade – São 

Paul/SP – CEP: 01.510-001, neste ato representada por, Avenildo Almeida Santos, 

portador do RG nº 3.801.779, inscrito no CPF sob o nº 551.195.815-87. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO. 

 

1.1 - A presente licitação tem por objeto proceder ao Sistema de Registro de Preços 

visando aquisição futura e parcelada de materiais escolares para os alunos da rede de 

ensino e materiais de escritório para todos os departamentos da prefeitura municipal 

conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, 

bem como da proposta da Licitante descrita no preâmbulo desta Ata. 

 

1.2 - Fica registrado para o (s) item (s) abaixo especificado (s) o (s) seguinte (s) preço 

(s):  

 

MATERIAL DE CONSUMO  
LOTE 1 - MATERIAIS ESCRITÓRIO 

Item Descrição Unid QTD Marca Vlr Unit Valor Total 

1 

Almofada para carimbo de feltro, na cor azul, vermelho e 
preto nº 3, isento de álcool, acondicionado em estojo plástico 
resistente com medida aproximada de 70 mm de largura x 
110 mm de comprimento, contendo em seu corpo marca e 
CNPJ impresso em alto relevo e reembalado em cinta de 
papelão com visor demonstrativo de cor. Embalagem com 
dados do produto e fabricante 

Un 100 RADEX  R$           5,60   R$             560,00  

2 

Almofada para carimbo de feltro, na cor vermelho nº 3, 
isento de álcool, acondicionado em estojo plástico resistente 
com medida aproximada de 70 mm de largura x 110 mm de 
comprimento, contendo em seu corpo marca e CNPJ 
impresso em alto relevo e reembalado em cinta de papelão 
com visor demonstrativo de cor. Embalagem com dados do 
produto e fabricante 

Un 100 RADEX  R$           5,60   R$             560,00  

3 

Almofada para carimbo de feltro, na cor preta nº 3, isento de 
álcool, acondicionado em estojo plástico resistente com 
medida aproximada de 70 mm de largura x 110 mm de 
comprimento, contendo em seu corpo marca e CNPJ 
impresso em alto relevo e reembalado em cinta de papelão 
com visor demonstrativo de cor. Embalagem com dados do 
produto e fabricante. 

Un 100 RADEX  R$           5,60   R$             560,00  
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4 
Agenda permanente, formato retangular, tamanho 
145x205mm, número de dias por página 1, 192 fls, capa dura, 
folha de dados pessoais e índice telefônico. 

Un 30 3B  R$         32,42   R$             972,60  

5 
Agenda telefônica, espiral, revestida de material sintético; 33 
folhas;                                                

Un 30 3B  R$         25,92   R$             777,60  

6 

Apagador comum para lousa, com porta giz; fabricado em 
MDF . Medindo Aproximadame nte 150 mm X 50 mm X 20 
mm. Tipo da base: Feltro. Tamanho aproximado da base de 4 
mm.  

Un 100 RADEX  R$           3,82   R$             382,00  

7 
Apagador para quadro branco, feltro 100 % lã, ótima 
apagabilidade e durabilidade, medida mínima 

Un 100 RADEX  R$         14,02   R$          1.402,00  

8 Barbante 4/8 fios, algodão cru. Rolo contendo 400 metros  rolo 20 KOREA  R$           8,07   R$             161,40  

9 
Clips n° 2/0, (pacote com 500 gramas) De aço; formato 
paralelo; niquelado Apresentar amostra 

pct 1.000 WIREPLAST  R$         20,00   R$        20.000,00  

10 
Clips n° 3/0, (pacote com 500 gramas) De aço; formato 
paralelo; niquelado Apresentar amostra 

Pct 1.000 WIREPLAST  R$         20,00   R$        20.000,00  

11 
Clips n° 4/0, (pacote com 500 gramas) De aço; formato 
paralelo; niquelado Apresentar amostra 

Pct 1.000 WIREPLAST  R$         20,00   R$        20.000,00  

12 
Clips n° 6/0, (pacote com 500 gramas) De aço; formato 
paralelo; niquelado Apresentar amostra 

Pct 1.000 WIREPLAST  R$         20,00   R$        20.000,00  

13 
Clips n° 8/0, (pacote com 500 gramas) De aço; formato 
paralelo; niquelado Apresentar amostra 

Pct 1.000 WIREPLAST  R$         20,00   R$        20.000,00  

14 
Clips n° 10/0, (pacote com 500 gramas) De aço; formato 
paralelo; niquelado Apresentar amostra 

Pct 1.000 WIREPLAST  R$         20,00   R$        20.000,00  

15 
Clips n° 4/0, (cx com 100 unidades) De aço; formato paralelo; 
niquelado Apresentar amostra 

Pct 1.000 WIREPLAST  R$           3,00   R$          3.000,00  

16 

Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação solar e bateria, 
visor de cristal liquido com inclinação, funções raiz quadrada, 
porcentagem, memória, inversão de sinal e correção dígito a 
dígito.  Apresentar amostra 

Un 50 ARTOFFICE  R$         65,87   R$          3.293,50  

17 
Fita corretiva medindo 5 mm x 6 m com composição em 
Pigmentos e polietileno 

Un 500 RADEX  R$           5,99   R$          2.995,00  

18 
Caneta permanente, nas cor preta com ponta de fibra 5 mm, 
tinta à base de corantes e solventes 

un 60 RADEX  R$           3,82   R$             229,20  

19 
Caneta permanente, nas cor preta com ponta de fibra 5 mm, 
tinta à base de corantes e solventes 

Un 60 RADEX  R$           3,82   R$             229,20  

20 
Caneta permanente, nas cor vermelha com ponta de fibra 5 
mm, tinta à base de corantes e solventes 

Un 60 RADEX  R$           3,82   R$             229,20  

21 
Caneta para retroprojetor , nas cores azul com ponta de fibra 
2 mm, tinta à base de corantes e solventes 

un       60 RADEX  R$           3,82   R$             229,20  

22 
Caneta para retroprojetor , nas cores preta com ponta de 
fibra 2 mm, tinta à base de corantes e solventes 

Un 60 RADEX  R$           3,82   R$             229,20  

23 
Caneta para retroprojetor , nas cores vermelha com ponta de 
fibra 2 mm, tinta à base de corantes e solventes 

Un 60 RADEX  R$           3,82   R$             229,20  

24 
Corretivo líquido instantâneo, a base de água, atóxico, com 
no mínimo 18 ml. Aplicador em forma de pincel. Composição: 
Veículo aquoso, dispersantes e titânio 

Un 200 RADEX  R$           1,60   R$             320,00  

25 Pistola para cola quente, bivolt, 40 w. Apresentar amostra.  Un 130 JOGAR  R$       115,50   R$        15.015,00  

26 Pistola para cola quente, bivolt, 15 w. Apresentar amostra Un 30 JOGAR  R$         99,00   R$          2.970,00  

27 Cola quente, para pistola, tamanho grosso, pacote de 1 kg  Pct 236 JOGAR  R$         25,00   R$          5.900,00  

28 Cola quente, para pistola, tamanho fino, pacote de 1 kg   Pct 85 JOGAR  R$         25,00   R$          2.125,00  

29 
Almofada molha dedo perfumada, acondicionada em estojo 
contendo 12 gramas  

Rl 50 RADEX  R$           2,20   R$             110,00  

30 

Tinta para carimbo, nas cores azul sem óleo, acondicionada 
em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para 
almofada de carimbo, proporcionando otima aderência e 
grande durabilidade. Composição química: água, corante 
orgânico, glicol e conservantes. Deverá constar no frasco do 
produto dados de identificação do fabricante, código de 
barras, composição, precauções, data de validade, nome do 
fabricante 

Un 50 RADEX  R$           5,30   R$             265,00  

31 

Tinta para carimbo, nas cores preto sem óleo, acondicionada 
em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para 
almofada de carimbo, proporcionando otima aderência e 
grande durabilidade. Composição química: água, corante 
orgânico, glicol e conservantes. Deverá constar no frasco do 
produto dados de identificação do fabricante, código de 
barras, composição, precauções, data de validade, nome do 
fabricante 

Un 50 RADEX  R$           5,30   R$             265,00  
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32 CD-R gravável (80 MIN/700 MB)  Un 2.000 ELGIN  R$           2,30   R$          4.600,00  

33 DVD RW, capacidade mínima - 4,7gb/120 minutos Un 500 ELGIN  R$           5,85   R$          2.925,00  

34 Pen drive - capacidade de armazenamento de 8 GB.  Un 100 SANDISC  R$         37,00   R$          3.700,00  

35 Pen drive - capacidade de armazenamento de 16 GB Un 100 SANDISC  R$         51,80   R$          5.180,00  

             R$  179.414,30  

              

LOTE 2 - MATERIAIS ESCOLARES 

Item Descrição Unid 
Quanti
dade 

Marca  Valor Unitário  Valor Total 

1 

Apontador plástico medindo 26 mm x 16 mm x 12 mm. 
Composto por 01 parte, onde está fixada a lâmina com 
parafuso. Composição: resina termoplástica e lâmina de aço 
inox. Produto certificado pelo INMETRO 

un 500 MASTER  R$           0,58   R$             290,00  

2 

Pintura a dedo atóxica, contendo 06 cores vivas e miscíveis 
entre si, solúvel em água. Tinta acondicionada em frascos 
transparente produzidos com material de alta qualidade 
contendo 15 ml e tampa rosqueável com a gravação da 
marca em relevo. Pintura também aplicável com pincel ou 
esponja sobre papel, papel cartão e cartolina. Produto não 
indicado para pintura facial. Solúvel em água e pronta para 
uso. Composição: resina de PVA, água, cargas, pigmentos e 
conservantes. Estojo cartonado, contendo informações do 
produto, do fabricante e validade. Produto certificado pelo 
INMETRO 

Cx 250 RADEX  R$           8,15   R$          2.037,50  

3 

Tinta relevo, 35 ml, cor amarelo, atóxica, resistente a 
lavagens, indicada para utilização em qualquer tipo de 
material poroso e aderente, solúvel em água. O produto 
deverá ser de pronto uso e possuir bico aplicador. 
Embalagem com 06 unidades 

  60 ACRILEX  R$         37,00   R$          2.220,00  

4 

Cola bastão com 20 g embalagem com fundo giratório, 
produto indicado para colagem de papel, cartolina e fotos, 
composição: Resina sintética, polivinipirrolidona, água e 
conservantes, produto certificado pelo INMETRO.  
Apresentar amostra 

Tb 400 MASTER  R$           7,29   R$          2.916,00  

5 

Guache, cores sortidas, miscíveis entre si, solúvel em água. 
Tinta acondicionada em frasco plástico resistente, contendo 
no mínimo 250 ml cada, com tampa rosqueável.Tintas 
atóxicas. Composição: resina, colorantes, água, espessante, 
carga inerte e conservante. Nas cores amarelo, azul, branco, 
laranja, preto, verde e vermelho. Produto certificado pelo 
INMETRO. Apresentar amostra. 

Cx 120 RADEX  R$           9,18   R$          1.101,60  

6 

Guache, contendo 6 cores miscíveis entre si, solúvel em água. 
Tinta acondicionada em frasco plástico resistente, contendo 
no mínimo 15 ml cada, com tampa rosqueável . Tintas 
atóxicas. Composição: resina, colorantes, água, espessante, 
carga inerte e conservante. Produto certificado pelo 
INMETRO 

cx 100 RADEX  R$           3,15   R$             315,00  

7 
Cola para EVA, acondicionada em frasco plástico, resistente 
com tampa rosqueável, contendo no mínimo 35gr. Bico 
aplicador. Produto certificado pelo INMETRO 

Un 200 RADEX  R$           2,34   R$             468,00  

8 

Cola adesiva a base de cianoacrilato, com média viscosidade 
desenvolvido para colagens que necessitam de alta 
velocidade de cura em substratos de difícil adesão. Adere 
diversos tipos de materiais. É um produto monocomponente 
e não requer mistura. Embalagem contend 100 g 

Un 200 ALMASUPER  R$         55,80   R$        11.160,00  

9 
Grafite para lapiseira 0.5 mm, medindo 60 mm, 
acondicionado em tubo plástico com tampa abre e fecha, 
contendo 12 grafites 

Un 1.000 CIS  R$           8,18   R$          8.180,00  

10 
Grafite para lapiseira 0.7 mm, medindo 60 mm, 
acondicionado em tubo plástico com tampa abre e fecha, 
contendo 12 grafites 

Un 1.000 CIS  R$           8,18   R$          8.180,00  

11 

Cola branca à base de água, frasco plástico Cola branca à 
base de resina de P.V.A. e água, não tóxica, lavável, 
acondicionada em frasco plástico, resistente com tampa 
rosqueável, contendo no mínimo 90gr. Bico aplicador fino e 
rosqueável ao tubo. Aspecto líquido viscoso branco deverá 
possuir em seu rótulo, dados de identificação do fabricante, 
conteúdo, código de barras, químico responsável e data de 
validade. Produto certificado pelo INMETRO 

Un  3.900 MASTER  R$           2,83   R$        11.037,00  
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12 

Cola branca à base de água, frasco plástico Cola branca à 
base de resina de P.V.A. e água, não tóxica, lavável, 
acondicionada em frasco plástico, resistente com tampa 
rosqueável, contendo no mínimo 40gr. Bico aplicador fino e 
rosqueável ao tubo. Aspecto líquido viscoso branco deverá 
possuir em seu rótulo, dados de identificação do fabricante, 
conteúdo, código de barras, químico responsável e data de 
validade. Produto certificado pelo INMETRO. 

Un 200 MASTER  R$           2,20   R$             440,00  

13 

Cola branca à base de resina de P.V.A. e água, não tóxica, 
lavável, acondicionada em frasco plástico, resistente com 
tampa rosqueável, contendo no mínimo 1.000gr. Bico 
aplicador. Aspecto líquido viscoso branco deverá possuir em 
seu rótulo, dados de identificação do fabricante, conteúdo, 
código de barras, químico responsável e data de validade. 
Produto certificado pelo INMETRO. Apresentar amostra.. 

Un 200 RADEX  R$         20,25   R$          4.050,00  

14 

Cola branca à base de resina de P.V.A. e água, não tóxica, 
lavável, acondicionada m frasco plástico, resistente com 
tampa rosqueável, contendo no mínimo 500gr.Bico aplicador. 
Aspecto líquido viscoso branco deverá possuir em seu rótulo, 
dados de identificação do fabricante, conteúdo, código de 
barras, químico responsável e data de validade. Produto 
certificado pelo INMETRO. Apresentar amostra. 

Un 200 RADEX  R$         13,95   R$          2.790,00  

15 

Cola bastão para uso diverso; a base de éter de 
poliglucosideo; atóxica; acondicionada em tubo bastão; 
pesando 40 gr; na cor branca; com validade mínima de 1 ano 
a partir da data de entrega. 

Un 100 MASTER  R$           8,82   R$             882,00  

16 
Giz para lousa colorido, medindo no mínimo 80x10mm. Caixa 
com 50 unidades 

Cx 2.000 DELTA  R$           4,95   R$          9.900,00  

17 
Giz para lousa branco, medindo no mínimo 80x10mm. Caixa 
com 50 unidades 

Cx 2.000 DELTA  R$           4,32   R$          8.640,00  

18 

Giz de cera tipo jumbo, triangular ou redondo, Ideal para uso 
escolar, atóxico, não perecível, acondicionado em caixa de 
papel cartão resistente com peso mínimo de 112 g, contendo 
no mínimo 12 cores vivas, sendo obrigatórias as cores: 
pretoamarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de 
verde e marrom. Dimensões aproximadas de10mm diâmetro 
e 100 mm de comprimento. Composição: a base de ceras, 
cargas minerais inertes e pigmentos. Estojo com abertura 
para visualização dos gizes. Produto certificado pelo 
INMETRO. Apresentar amostra 

Un 100 RADEX  R$           3,24   R$             324,00  

19 

Giz de cera tipo jumbo, redondo, Ideal para uso escolar, 
atóxico, não perecível, acondicionado em caixa de papel 
cartão resistente com peso mínimo de 185 g contendo no 
mínimo 06 cores vivas. Dimensões aproximadas de 24 mm 
diâmetro e 80 mm de comprimento. Composição: a base de 
ceras, cargas minerais inertes e pigmentos. Estojo com 
abertura para visualização dos gizes. Produto certificado pelo 
INMETRO. Apresentar amostra 

Un 100 RADEX  R$           8,19   R$             819,00  

20 

Caneta esferográfica, nas cores azul, com carga removível, 
escrita média 1,0mm. Corpo transparente sextavado ou 
oitavado. Possuindo ainda a marca impressa no corpo. Ponta 
de latão e esfera de tungstênio. Tampa em polipropileno e 
clip para fixação no bolso, na cor da tinta. Produto certificado 
pelo INMETRO 

Un 10.000 COMPACTOR  R$           1,00   R$        10.000,00  

21 

Caneta esferográfica, nas cores preta, com carga removível, 
escrita média 1,0mm. Corpo transparente sextavado ou 
oitavado. Possuindo ainda a marca impressa no corpo. Ponta 
de latão e esfera de tungstênio. Tampa em polipropileno e 
clip para fixação no bolso, na cor da tinta. Produto certificado 
pelo INMETRO 

Un 5.000 COMPACTOR  R$           1,00   R$          5.000,00  

22 

Caneta esferográfica, nas cores vermelha, com carga 
removível, escrita média 1,0mm. Corpo transparente 
sextavado ou oitavado. Possuindo ainda a marca impressa no 
corpo. Ponta de latão e esfera de tungstênio. Tampa em 
polipropileno e clip para fixação no bolso, na cor da tinta. 
Produto certificado pelo INMETRO 

Un 5.000 COMPACTOR  R$           1,00   R$          5.000,00  

23 
Massa de modelar, Ideal para uso escolar, cores vivas, que 
não esfarele e não manche as mãos, pote contendo 500 gr, 
em cores variadas.Produto certificado pelo INMETRO. 

Un 200 RADEX  R$         20,25   R$          4.050,00  
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24 

Massa de modelar, Ideal para uso escolar, produto atóxico à 
base de carboidratos de cereais, glúten, cloreto de sódio, 
propil parabeno, aroma, aditivos e pigmentos, com textura 
macia, cores vivas, que não esfarele e não manche as mãos, 
contendo 12 cores, sendo obrigatórias as cores: branco, 
vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e amarelo. 
Pesando no mínimo: 180g. Estojo com abertura para 
visualização da massa. Produto certificado pelo INMETRO 

Un 200 RADEX  R$           4,10   R$             820,00  

25 

Cola colorida com gliter, com no mínimo 23 gramas, 
contendo 6 cores variadas e miscíveis, frasco plástico 
resistente, com bico aplicador, tampa de rosca com respiros. 
Composição: Resina de P.V.A, glitter e conservantes. Deverá 
possuir em sua embalagem todas as informações do produto 
e prazo de validade. Produto certificado pelo INMETRO. 
Apresentar amostra. 

Cx 1.400 RADEX  R$         14,60   R$        20.440,00  

26 

Cola colorida, com no mínimo 23 gramas, contendo 6 cores 
variadas e miscíveis, frasco plástico resistente, com bico 
aplicador, tampa de rosca com respiros. Composição: Resina 
de P.V.A, e conservantes. Deverá possuir em sua embalagem 
todas as informações do produto e prazo de validade. 
Produto certificado pelo INMETRO. Apresentar amostra 

Cx 200 RADEX  R$           9,45   R$          1.890,00  

             R$  122.950,10  

              
LOTE 3 - MATERIAIS ESCOLAR SUSTENTÁVEL 

Item Descrição Unid 
Quanti
dade 

Marca  Valor Unitário   Valor Total  

1 

Apontador triplo com deposito:  Corpo em resina 
termoplástica atóxica e lamina em aço inoxidavel temperado. 
Medida final de 63 mm x 61 mm x 36 mm. Produto para 
apontar lápis normal; lápis jumbo e ainda lápis de cera. 
Produto com certificação do INMETRO.. Apresentar amostra 

Un 500 MASTER  R$           4,42   R$          2.210,00  

2 

Borracha Escolar com capa protetora: Dimensões 
aproximadas de 43 x 22 x 12 milímetros; borracha branca 
com formulação de alta qualidade, livre de PVC (ftalatos), 
devendo ser de excelente desempenho ao apagar. Capa 
protetora ergonômica que mantenha a borracha limpa e 
facilite o uso. Serão exigidos laudos emitidos por laboratório 
acreditado junto ao Inmetro da capa protetora, bem como da 
borracha, atestando conformidade com a norma ABNT NBR 
15.236:2012 (toxicologia), ABNT NBR 16.040:2012 (isenção 
de ftalatos) e laudo atestando níveis aceitáveis de bisfenol-A 
(bpafree). Produto certificado pelo Inmetro. 

Un 1.500 MASTER  R$           2,75   R$          4.125,00  

3 

Caneta marca texto cor amarela, com ponta chanfrada em 
fibra de 4 mm. Medindo no mínimo 140 mm po 12 mm de 
diametro.  Corpo e tampa com clip na cor da tinta, contendo 
marca e código de barras impressos. Composição: corpo em 
resina termoplastica e tinta à base de água e corantes,. 
Produto com certificação do INMETRO.  

Un 1.000 MASTER  R$           3,45   R$          3.450,00  

4 

Caneta marca texto cor rosa, com ponta chanfrada em fibra 
de 4 mm. Medindo no mínimo 140 mm po 12 mm de 
diametro.  Corpo e tampa com clip na cor da tinta, contendo 
marca e código de barras impressos. Composição: corpo em 
resina termoplastica e tinta à base de água e corantes,. 
Produto com certificação do INMETRO.  

un 500 MASTER  R$           3,46   R$          1.730,00  

5 

Caneta marca texto cor azul, com ponta chanfrada em fibra 
de 4 mm. Medindo no mínimo 140 mm po 12 mm de 
diametro.  Corpo e tampa com clip na cor da tinta, contendo 
marca e código de barras impressos. Composição: corpo em 
resina termoplastica e tinta à base de água e corantes,. 
Produto com certificação do INMETRO.  

Un 50 MASTER  R$           4,41   R$             220,50  

6 

Caneta marca texto cor vermelha, com ponta chanfrada em 
fibra de 4 mm. Medindo no mínimo 140 mm po 12 mm de 
diametro.  Corpo e tampa com clip na cor da tinta, contendo 
marca e código de barras impressos. Composição: corpo em 
resina termoplastica e tinta à base de água e corantes,. 
Produto com certificação do INMETRO.  

Un 150 MASTER  R$           4,41   R$             661,50  

7 

Caneta marca texto cor laranja, com ponta chanfrada em 
fibra de 4 mm. Medindo no mínimo 140 mm po 12 mm de 
diametro.  Corpo e tampa com clip na cor da tinta, contendo 
marca e código de barras impressos. Composição: corpo em 

Un 100 MASTER  R$           4,41   R$             441,00  
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resina termoplastica e tinta à base de água e corantes,. 
Produto com certificação do INMETRO.  

8 

Pincel para quadro branco , com ponta redonda de 4,5 mm e 
secagem rapida. Ponta de fibra e tinta a base de corantes e 
solvenetes. Corpo em resina termoplastica. Tinta na cor 
preta. Tampa antiasfixiante na cor da tinta e corpo branco e 
contendo marca e código de barras impressos, medida total 
de aproximadamente 130 mm. Produto credenciado pelo 
INMETRO.    

Un 100 RADEX  R$           4,71   R$             471,00  

9 

Lapis de cor 12 cores em Madeira Reflorestada - BIG. Corpo 
em formato triangular, mina macia com 5 mm de diâmetro, 
fácil de apontar. Medidas de  175mm de comprimento x 10 
mm de diâmetro. Fabricado em Madeira reflorestada (que 
deverá ser comprovada através da apresentação do 
certificação ambiental FSC em nome do fabricante). Grafite, 
aglutinantes e argila. Produto com certificação do INMETRO. 
Acondicionadas em caixas de papel cartão onde deverá ter 
um espação para que possa ser escrito o nome do aluno / 
escola e série. Deverão também ser impressas as 12 cores 
inseridas na caixa e ainda os dados técnicos e certificados 
que avalizam o produto. Produto certificado pelo INMETRO. 
Apresentar amostra 

Cx 300 MASTER  R$         23,55   R$          7.065,00  

10 

Lapis de cor 12 cores em Madeira Reflorestada. Corpo em 
formato sextavado, mina macia com 3 mm de diâmetro, fácil 
de apontar. Medidas de  175mm de comprimento x 7mm de 
diâmetro. Fabricado em Madeira reflorestada (que deverá 
ser comprovada através da apresentação do certificação 
ambiental FSC em nome do fabricante). Grafite, aglutinantes 
e argila. Produto com certificação do INMETRO. 
Acondicionadas em caixas de papel cartão onde deverá ter 
um espação para que possa ser escrito o nome do aluno / 
escola e série. Deverão também ser impressas as 12 cores 
inseridas na caixa e ainda os dados técnicos e certificados 
que avalizam o produto.  Apresentar amostra 

cx 600 MASTER  R$         14,23   R$          8.538,00  

11 

Lapis Grafite em Madeira Reflorestada. Corpo em formato 
sextavado, mina macia nº 2 HB com 2 mm de diâmetro, fácil 
de apontar. Medidas de  175mm de comprimento x 7mm de 
diâmetro. Fabricado em Madeira reflorestada (que deverá 
ser comprovada através da apresentação do certificação 
ambiental FSC em nome do fabricante). Grafite, aglutinantes 
e argila. Produto com certificação do INMETRO.. Apresentar 
amostra 

Un 8.000 MASTER  R$           1,07   R$          8.560,00  

12 

Lapiseira mina de grafite de 0,7 mm.  Corpo em resina 
termoplastica, grafite e metal, medindo aproximadamente 
140 mm e larg de 10 mm. Ponteira retrátil. Com certificação 
do Inmetro. No corpo, marca e informações do produto.  

Un 100 MASTER  R$           2,74   R$             274,00  

13 

Caderno brochurão capa dura, costurado, com no mínimo 96 
folhas, dimensões mínimas: 200 mm x 275 mm, miolo branco 
gramatura mínima: 56 g/m², com pautas e margem azuis. 
Capa e contra capa com Personalização 4x0 ou motivos 
ecológicos, que não ostente propaganda comercial de 
terceiros e imagem inadequada ao público alvo, conforme 
arte a ser fornecida pela administração. Na contra capa 
deverá constar as seguintes informações: Marca e 
características do produto (formato, n.º de páginas, 
gramatura da capa e miolo e dados do fabricante / 
comercializador). Apresentar amostra 

Un 3.400 3B  R$         10,30   R$        35.020,00  

14 

Caderno Caligrafia capa dura, costurado, com no mínimo 96 
folhas, dimensões mínimas: 200 mm x 275 mm, miolo branco 
gramatura mínima: 56 g/m², com pautas e margem azuis. 
Capa e contra capa com Personalização 4x0 ou motivos 
ecológicos, que não ostente propaganda comercial de 
terceiros e imagem inadequada ao público alvo, conforme 
arte a ser fornecida pela administração. Na contra capa 
deverá constar as seguintes informações: Marca e 
características do produto (formato, n.º de páginas, 
gramatura da capa e miolo  e dados do fabricante / 
comercializador).   Apresentar amostra 

Un 900 3B  R$         11,28   R$        10.152,00  

15 
Caderno Quadriculado 1x1 capa dura, costurado, com no 
mínimo 48 folhas, dimensões mínimas: 200 mm x 275 mm, 

Un 900 3B  R$           9,61   R$          8.649,00  
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miolo branco gramatura mínima: 56 g/m², com pautas e 
margem azuis. Capa e contra capa com Personalização 4x0 ou 
motivos ecológicos, que não ostente propaganda comercial 
de terceiros e imagem inadequada ao público alvo, conforme 
arte a ser fornecida pela administração. Na contra capa 
deverá constar as seguintes informações: Marca e 
características do produto (formato, n.º de páginas, 
gramatura da capa e miolo  e dados do fabricante / 
comercializador).. Apresentar amostra 

16 

Caderno brochura 1/4 capa dura, costurado, com no mínimo 
96 folhas, dimensões mínimas: 140 mm x 200 mm, miolo 
branco gramatura mínima: 56 g/m², com pautas e margem 
azuis. Capa e contra capa com Personalização 4x0 ou motivos 
ecológicos, que não ostente propaganda comercial de 
terceiros e imagem inadequada ao público alvo, conforme 
arte a ser fornecida pela administração. Na contra capa 
deverá constar as seguintes informações: Marca e 
características do produto (formato, n.º de páginas, 
gramatura da capa e miolo   e dados do fabricante / 
comercializador).  Apresentar amostra 

Un 500 3B  R$           7,95   R$          3.975,00  

17 

Caderno brochura 1/4 capa dura, costurado, com no mínimo 
48 folhas, dimensões mínimas: 140 mm x 200 mm, miolo 
branco gramatura mínima: 56 g/m², com pautas e margem 
azuis. Capa e contra capa com Personalização 4x0 ou motivos 
ecológicos, que não ostente propaganda comercial de 
terceiros e imagem inadequada ao público alvo, conforme 
arte a ser fornecida pela administração. Na contra capa 
deverá constar as seguintes informações: Marca e 
características do produto (formato, n.º de páginas, 
gramatura da capa e miolo   e dados do fabricante / 
comercializador).  Apresentar amostra 

Un 1.700 3B  R$           6,84   R$        11.628,00  

18 

Caderno universitário, espiral, com no mínimo 96 folhas, 01 
matéria, dimensões mínimas: 200 mm x 275 mm, miolo 
branco gramatura mínima: 56 g/m², com pautas e margem 
azuis, capa e contracapa em papelão com gramatura mínima 
de 780 g/m² e revestido com papel couchê 115 g/m², 
plastificado. Capa e contra capa com Personalização 4x0 ou 
motivos ecológicos, que não ostente propaganda comercial 
de terceiros e imagem inadequada ao público alvo, conforme 
arte a ser fornecida pela administração. Na contra capa 
deverá constar as seguintes informações: Marca e 
características do produto (formato, n.º de páginas, 
gramatura da capa e miolo   e dados do fabricante / 
comercializador). Apresentar amostra. 

Un 200 3B  R$         13,30   R$          2.660,00  

19 

Caderno universitário, espiral, com no mínimo 300 folhas, 15 
matéria, dimensões mínimas: 200 mm x 275 mm, miolo 
branco gramatura mínima: 56 g/m², com pautas e margem 
azuis, capa e contracapa em papelão com gramatura mínima 
de 780 g/m² e revestido com papel couchê 115 g/m², 
plastificado. Capa e contra capa com Personalização 4x0 ou 
motivos ecológicos, que não ostente propaganda 
comercialde terceiros e imagem inadequada ao público alvo, 
conforme arte a ser fornecida pela administração. Na contra 
capa deverá constar as seguintes informações: Marca e 
características do produto (formato, n.º de páginas, 
gramatura da capa e miolo   e dados do fabricante / 
comercializador). Apresentar amostra. 

un 1.000 3B  R$         18,70   R$        18.700,00  

20 

Caderno cartografia, espiral, com no mínimo 96 folhas, 
dimensões mínimas: 275 mm x 200 mm, miolo branco 
gramatura mínima: 56 g/m². Capa e contra capa com 
Personalização 4x0 ou motivos ecológicos, que não ostente 
propaganda comercial de terceiros e imagem inadequada ao 
público alvo, conforme arte a ser fornecida pela 
administração.Na contra capa deverá constar as seguintes 
informações: Marca e características do produto (formato, 
n.º de páginas, gramatura da capa e miolo   e dados do 
fabricante / comercializador). Apresentar amostra 

Un 1.900 3B  R$         11,30   R$        21.470,00  

             R$  150.000,00  

              

LOTE 5 - MATERIAIS ESCRITÓRIO 
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Item Descrição Unid 
Quanti
dade 

Marca  Valor Unitário  Valor Total 

1 

Estilete Plástico, largo. Medindo no mínimo130mm de 
comprimento, com lâmina de 18mm. Corpo confeccionado 
com resinas termoplásticas e lâmina de aço resistente 
retrátil. Sistema de trava.  Apresentar amostra. 

Un 200 MASTER  R$           1,36   R$             272,00  

2 

Estilete Plástico, largo. Medindo no mínimo130mm de 
comprimento, com lâmina de 9mm. Corpo confeccionado 
com resinas termoplásticas e lâmina de aço resistente 
retrátil. Sistema de trava. Apresentar amostra 

Un 100 MASTER  R$           0,97   R$               97,00  

3 
Lâmina para estilete estreito, acondicionado em estojo 
plástico resistente com 10 unidades 

Cx 50 LEO&LEO  R$           3,99   R$             199,50  

4 Percevejo latonado - caixa com 100 unidades Cx 50 CHAPARRAU  R$           3,99   R$             199,50  

5 

Porta caneta, lápis versátil, confeccionado em tecido nylon 
600 estampado. Contendo 04 compartimentos forrado 
internamente em poliéster, medindo 19,5 cm de altura e 10,5 
cm de largura e 8,5 de profundidade. Fechamento do estojo 
com zíper preto com puxador. Embalagem contendo 
informações do produto marca referência e código de barras 

Un 50 WALLEU  R$         24,50   R$          1.225,00  

6 

Perfurador de papel com 02 furos: capacidade para até 30 
folhas de papel 75 g/m2, metálico, na cor preta, com 
margeador, apoio da base em polietileno, pinos perfuradores 
em aço e molas em aço, diâmetro do furo 6mm, distância dos 
furos80mm, com margeador plástico.  Dimensões 
aproximadas: 120 x 134 x 105mm Apresentar amostra 

Un 50 LEO&LEO  R$         38,25   R$          1.912,50  

7 
 Pincel nº 04 composto com cerdas brancas, cabo curto em 
madeira amarelo, vírola em alumínio com formato chato 

Un 400 COMPEL  R$           1,95   R$             780,00  

8 
Pincel nº 10 composto com cerdas brancas, cabo curto em 
madeira amarelo, vírola em alumínio com formato chato 

Un 400 COMPEL  R$           2,63   R$          1.052,00  

9 
Pincel nº 16 composto com cerdas brancas, cabo curto em 
madeira amarelo, vírola em alumínio com formato chato 

Un 200 COMPEL  R$           3,23   R$             646,00  

10 
Pincel nº 20 composto com cerdas brancas, cabo curto em 
madeira amarelo, vírola em alumínio com formato chato 

Un 200 COMPEL  R$           4,08   R$             816,00  

11 

Grampeador de pressão manual em metal para madeira , 
compatível com osgrampos 106/6 mm e 106/8 mm. 
Acondicionado em blister transparente, contendo 1 unidade. 
Constar na embalagem: código de barras, marca e dados de 
identificação do fabricante. 

Un 200 MASTER  R$         79,90   R$        15.980,00  

12 

Grampeador de mesa, formato anatômico, sendo base e 
corpo em plástico preto e trilho em metal. Medindo 155 mm 
x 40 mm x 45 mm (CXLXA). Indicado para grampear até 60 
folhas. Acondicionado individualmente em caixa. Embalagem 
contendo informações do produto marca referência, código 
de barras e ISO. Apresentar amostra. 

Un 610 MASTER  R$         17,50   R$        10.675,00  

13 

Régua escolar, de acrílico flexível, incolor. Com apoio central 
para os dedos. Contendo três marcações sendo de um lado 
centímetros (30 cm) e em milímetro (300mm) e do outro 
polegadas (12 inch), embalada em saco transparente com 
informações e código de barras, certificada pelo INMETRO. A 
empresa vencedora deverá apresentar laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo Inmetro ou outro órgão de 
ensaio de caracterização do material vinílico de PVC e Ensaio 
de Metais pesados de acordo com a norma NBR 15236/2005 
- Segurança de Artigos Escolares. Apresentar amostra 

Un 8.000 WALLEU  R$           3,30   R$        26.400,00  

14 
Esquadro 60°, com impressão de escala milimétrica, 
confeccionado em plástico transparente 

Un 750 WALLEU  R$           1,27   R$             952,50  

15 
Transferidor 360°, com impressão de escala milimétrica, 
confeccionado em plástico transparente. 

Un 750 WALLEU  R$           1,95   R$          1.462,50  

16 

Tesoura multiuso com estilete, medindo 18,5 cm de 
comprimento, cabo anatômico em resina termoplástica, 
lâmina da tesoura e estilete em aço inoxidável, sendo a 
lâmina da tesoura afixada através de rebite. Composição: 
Cabo em resina termoplástica e lâmina em aço inoxidável. 
Embalagem contendo informações do produto marca 
referência, código de barras. Apresentar amostra 

Un 70 BRASIL  R$         26,77   R$          1.873,90  

17 

Tesoura multiuso, medindo entre 20 cm e 21 cm de 
comprimento, cabo anatômico em resina termoplástica, 
emborrachado internamente. O produto acondicionado em 
blister. Lâmina em aço inoxidável afixada através de 

Un 70 MASTER  R$           7,65   R$             535,50  
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parafuso. Em sua embalagem deverá constar marca, 
referência e código de barras. Embalagem contendo marca, 
referência e código de barras. Apresentar amostra 

18 

Tesoura Escolar com ponta arredondada. Cabo anatômico 
com mola embutida no cabo para facilitar o uso com régua 
de 4 cm na lamina e ponta arredondada. O cabo deve ser em 
resina termoplástica atóxica e anatômico com 
compartimento para colocar o nome da criança e a lamina 
em aço inoxidavel.  Medida final de 135 mm. Produto com 
certificação do INMETRO.. Apresentar amostra 

Un 2.000 MASTER  R$           6,54   R$        13.080,00  

19 
Grampo trilho, plástico, na cor branco pacote com 50 
unidades 

Un 50 DELLO  R$         11,30   R$             565,00  

20 

Pasta arquivo morto em papelão. tamanho ofício, medindo 
aproximadamente comprimento 360 x altura 245 x largura 
133 mm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: 
campo para inclusão do ano, setor, departamento, ref., 
período, numeração, conservação, elaborado e visto 

Un 5.000 POLIBRAS  R$           2,10   R$        10.500,00  

21 

Pasta arquivo morto em polionda, tamanho ofício, medindo 
aproximadamente comprimento 360 x altura 245 x largura 
133 mm, na cor azul. Constar impresso em 3 partes do corpo 
do produto: campo para inclusão do ano, setor, 
departamento, ref., período, numeração, conservação, 
elaborado e visto 

Un 5.000 POLIBRAS  R$           7,65   R$        38.250,00  

22 

Grampo para grampeador 9/14, caixa com 5000 unidades, 
acondicionado em caixa de papelão com abertura nas 
laterais. O produto deverá ser fabricado com arame de aço 
galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: 
marca, código de barras, armazenamento, prazo de validade 
e dados de identificação do fabricante. 

Cx 600 CHAPARRAU  R$         20,40   R$        12.240,00  

23 

Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 unidades, 
acondicionado em caixa de papelão com abertura nas 
laterais. O produto deverá ser fabricado com arame de aço 
galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: 
marca, código de barras, armazenamento, prazo de validade 
e dados de identificação do fabricante. 

Cx 700 CHAPARRAU  R$           5,95   R$          4.165,00  

24 

Grampo para grampeador 106/6. Acondicionado em caixa de 
papelão, com abertura por deslizamento (tipo gaveta), 
contendo 3.500 unidades. Constar na embalagem: marca, 
código de barras, quantidade, modelo, prazo de validade, 
armazenamento e dados de identificação do fabricante. 

Cx 600 CHAPARRAU  R$         18,50   R$        11.100,00  

25 

Pasta em cartão duplex, resistente, plastificada, com 
gramatura mínima 240g/m² medindo no mínimo 33,5cm x 
23,5cm, com elástico, marca do fabricante e certificação do 
INMETRO, gravada na própria pasta. Cores variadas. 

Un 1.200 POLICART  R$           2,29   R$          2.748,00  

26 

Pasta em cartão duplex, resistente, plastificada, com 
gramatura mínima 240 g/m² medindo no mínimo 33,5 cm x 
23,5 cm, com elástico, marca do fabricante e certificação do 
INMETRO, gravada na própria pasta. Cores variadas. 

Un 300 POLICART  R$           1,95   R$             585,00  

27 Pasta fichário, com 04 argolas. Na cor preta Un 50 POLIBRAS  R$         38,25   R$          1.912,50  

28 
Pasta aba e elástico, tamanho ofício, confeccionada em 
polipropileno corrugado, medindo aproximadamente 335 
mm x 245 mm x 55mm 

Un 400 POLIBRAS  R$           5,95   R$          2.380,00  

29 
Pasta Follow-Up de mesa com capa em papelão rígido, 
encadernadas em Percalux e lombo sanfonado. Com furos. 

Un 600 DELLO  R$         99,70   R$        59.820,00  

30 
Pasta aba e elástico, tamanho ofício, confeccionada em 
polipropileno corrugado, medindo aproximadamente 335 
mm x 245 mm x 35mm. 

Un 100 POLIBRAS  R$           5,30   R$             530,00  

31 
Pasta aba e elástico, tamanho ofício, confeccionada em 
polipropileno corrugado, medindo aproximadamente 335 
mm x 245 mm x 20mm 

Un 300 POLIBRAS  R$           4,90   R$          1.470,00  

32 

Pasta com elástico produzida em plástico PP perolizado em 
duas texturas azul escuro, com 3 dobras, com capacidade 
para até 150 folhas, possui bolsa na tampa para adicionar CD 
e folhas avulsas em formato A4, medindo no mínimo 235 x 
320 mm.  

Un 10 POLIBRAS  R$         35,00   R$             350,00  

33 
Pasta em "L" PP - A4; em polipropileno incolor; espessura 
0,15; formato A4 -220x320 mm; incolor 

Un 800 PLASTPACK  R$           1,25   R$          1.000,00  

34 
Pasta registradora AZ LL, com visor na lombada, papelão de 
alta qualidade com forração em papel monolúcido. Bolsa 

Un 300 PLASTPACK  R$         12,00   R$          3.600,00  
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porta etiqueta. Olhal de metal. Medidas Mínimas: 
350x280x80mm 

35 

Pasta suspensa marmorizada, plastificada com gramatura 
mínima de 280g/m, tipo pendular em forma de cabide, com 8 
posições para grampo, hastes e grampos plásticos reciclados, 
no tamanho ofício (360 x 240 x 0,28mm), visor rígido 
transparente, com etiqueta branca. 

Un 1.000 DELLO  R$           2,50   R$          2.500,00  

36 

Pasta tipo catálogo em papelão revestido com PVC preto, 
medindo 330 mm x 245 mm (fechada), visor frontal em PVC 
cristal medindo 150mmx210mm, contendo 100 Envelopes 
plástico, tamanho Ofício (240x330) 4 furos, espessura média. 
Feito compolipropileno, resistente e transparente, 100% 
reciclável.  

Un 500 PLASTPACK  R$         39,25   R$        19.625,00  

             R$  251.499,40  

 

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 703.863,80 (Setecentos e três mil, oitocentos e 

sessenta e três mil e oitenta centavos) 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em 

documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso 

para futura contratação. 

 

CLÁUSULA II - DAS OBRIGAÇÕES DO (S) LICITANTE (S) REGISTRADO (S). 

 

2.1 - São obrigações do Licitante REGISTRADO, entre outras: 

 

2.2 - assinar o contrato de fornecimento com a Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi  

no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da solicitação formal. 

 

2.3- entregar os produtos de acordo com as solicitações do Departamento de 

Educação e em conformidade com o edital. 

 

2.4 - providenciar a imediata substituição dos itens por irregularidades constatadas 

pelo responsável pelo Departamento Solicitante na forma de fornecimento dos 

produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata. 

 

2.5 - reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novo (s) documento (s) que comprove (m) todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas, bem como os que comprovem a sua 

compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

2.6 - prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir 

da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

 

2.7 - até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do Contrato. Nas supressões, 
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esse limite poderá ser excedido, desde que resulte de acordo celebrado entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

 

2.8 - ressarcir os eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE, aos órgãos 

participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades 

cometidas na execução das obrigações assumidas na presente A.R.P. 

 

2.9 - responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de 

classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, 

ficando, ainda, a Contratante e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo 

empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária. 

 

2.10 - pagar, pontualmente, os fornecedores e as obrigações fiscais com base na 

presente Ata, exonerando a Contratante de responsabilidade solidária ou subsidiária 

por tal pagamento. 

 

CLÁUSULA III - DA VIGÊNCIA DESTA A.R.P. 

 

3.1 - O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses 

 

CLÁUSULA IV - DO REGISTRO DOS PREÇOS. 

4.1 - Ao preço do primeiro colocado no item, poderão ser registrados tantos 

fornecedores quantos sejam necessários, obedecida a ordem de classificação, para 

que se complete a quantidade estimada para o item; 

 

4.2 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, 

mediante prévia consulta e autorização da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi; 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não 

poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 100% (cem por cento) dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

5.1 - São obrigações da Contratante, entre outras: 

 

5.2 - gerenciar esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre 

que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da 

Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de 

contratação definidos pelos participantes desta Ata; 
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5.3 - observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 

5.4 - acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, 

através do Departamento Administrativo e Negócios Jurídicos 

 

5.5 - publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, 

na imprensa oficial, durante a vigência da presente Ata. 

 

CLÁUSULA VI - DA CONTRATAÇÃO. 

 

6.1 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, a Contratante e/ou 

órgãos participantes poderá contratar concomitantemente com um ou mais 

fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de 

fornecimento da (s) detentora (s), obedecida a ordem de classificação das propostas 

e preço registrado. 

 

6.2 - O Registro de Preços efetuado não obriga a Administração a firmar a (s) 

contratação (ões) nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 

para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 

fornecimento, em igualdade de condições. 

 

6.3 - A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos 

integrantes e pelo gerenciador, mediante a assinatura de contrato. 

 

6.4-  A Contratante poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por 

outros instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e 

integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos 

do parágrafo 4º  do art.62 da Lei 8666/93, e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO À CONTRATADA. 

 

7.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos produtos 

o valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue, 

podendo ocorrer em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e documento 

fiscal e conferência das quantidades solicitadas pelo Município; 

 

7.2 - O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da 

CONTRATADA mediante apresentação do documento fiscal, juntamente com os 

documentos pertinentes. 
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§ 1º: O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias, no mínimo, e estar 

acompanhado dos seguintes documentos: 

 

§ 2º: O documento fiscal não aprovado pela Administração será devolvido à 

CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos 

nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e consequente aprovação pela 

Administração. 

 

§ 3º: Ocorrendo antecipação do pagamento, mediante solicitação da CONTRATADA, 

que poderá ser aceita ou não pela Administração, será deduzido do valor total o 

equivalente a 5% (cinco por cento) a título de desconto. 

 

CLÁUSULA VIII - DAS ALTERAÇÕES DA ATA. 

 

8.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no 

Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos; 

 

§ 1º: o (s) preço (s) registrado (s) poderá (ao) ser revisto (s) em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos 

produtos registrados, cabendo a Contratante promover as negociações junto aos 

fornecedores registrados. 

 

§ 2º: Quando o (s) preço (s) registrado (s), por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, a Contratante deverá; 

 

I - convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado; 

 

II - frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; 

e 

 

III - convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de 

negociação; 

 

§ 3º: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o 

fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o 

compromisso, a Contratante poderá: 

 

I - liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação da (s) 

penalidade (s) prevista (s) nesta Ata e no Edital, confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; 
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II - Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do 

pedido de fornecimento dos produtos; 

 

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

 

§ 4º: A Contratante revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver 

êxito nas negociações, na forma da legislação vigente. 

 

8.2 - O Registro de Preço(s) do fornecedor registrado será cancelado quando: 

 

I - houver interesse público, devidamente fundamentado; 

 

II - o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

III - o fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste Edital, sem 

justificativa aceita pela Contratante; 

 

IV - se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 

 

V - o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar 

superior ao praticados no mercado; ou ainda 

 

VI - por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento 

convocatório que deu origem à esta A.R.P., tendo em vista fato superveniente e aceito 

pela Contratante. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 

8.666/93, a Contratante poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Contratante. 

 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES. 

 

9.1 - Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

 

II - multa de: 

 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da parcela não cumprida, no 

caso de atraso, limitado a 3 (três) dias; 
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b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota de empenho, quando ocorrer 

recusa injustificada para retirá-la dentro do prazo estabelecido pela Administração; 

 

c) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado depois de decorridos 30 (trinta) dias 

de atraso, caracterizando-se, portanto, o descumprimento da obrigação assumida; 

 

III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi - SP, pelo prazo de até dois anos; 

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

9.2 - A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, 

independentemente da aplicação de multas: 

 

I - descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não 

acarretem prejuízos para a Contratante; 

 

II - execução insatisfatória ou inexecução da entrega dos produtos, desde que a sua 

gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou 

declaração de inidoneidade; 

 

III - pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos na distribuição dos 

produtos da Contratante. 

 

9.3 - Decorridos 3 (três) dias de atraso na entrega, sem que tenham sido apresentadas 

justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações 

assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II do item 9.1 ou 

no item 9.2, poderá a Contratante optar pela rescisão do Contrato. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: As multas a que se referem o inciso II do item 9.1 alíneas a, 

b, e c, não impedem que a Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato ou 

cancele o Registro de preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções 

previstas no item 9.1, em seus incisos I, III e IV, facultada a defesa prévia da 

PROMITENTE e/ou CONTRATADA, no respectivo processo. 

 

9.4 - As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Contratante. 

 

§ 1º: Inexistindo pagamento devido pela CONTRATANTE, ou sendo este insuficiente, 

caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento do que for devido, no prazo máximo de 

10 (dez) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da multa. 
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§ 2º: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, a Contratante 

poderá valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua 

cobrança judicialmente. 

 

9.5 – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública do Município de Estiva Gerbi será proposta se constatada má 

fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo da CONTRATANTE, 

evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem 

prejuízos ao Contratante ou aplicações sucessivas das outras penalidades 

anteriormente descritas. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A penalidade prevista neste item é de competência exclusiva 

da Contratante, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 

CLÁUSULA X - DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

10.1 - As omissões desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e as dúvidas oriundas de 

sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital de Pregão 

Presencial nº 007/2020 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, prevalecendo, 

em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta. 

 

10.2 - O presente registro decorre de adjudicação à PROMITENTE CONTRATADA 

do objeto: Registro de Preços visando aquisição futura e parcelada de materiais escolares 

para os alunos da rede de ensino e materiais de escritório para todos os departamentos 

da prefeitura municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo 

de Referência – Anexo I, conforme decisão do Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 

Estiva Gerbi, lavrada em Ata, de 07/02/2020, e Homologação pela Prefeita Municipal 

em 30/03/2020 

 

Estiva Gerbi, 01 de abril de 2020 

 

 

 

CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES 

Prefeita Municipal 

 

 

MATESC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI 
Avenildo Almeida Santos 

  


