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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020
Pelo presente instrumento, o município de Jussari, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS,
localizada na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro–Jussari – Bahia, CEP 45.545-000, Sala de Reuniões do
Departamento de Licitação, Jussari - Bahia, neste ato representada pelo Pregoeiro Oficial, Raul Aragão Oliveira
Junior, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal
nº 056/2017 de 20 de Janeiro 2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
012/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicada no DOM nº.13/01/2020, e Jornal A Tarde, transcurso
o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, a(s) empresa(s) abaixo citadas, doravante
denominada(s) Fornecedor(es), firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE PNEUS,
CÂMRAS E PROTETORES em atendimento às necessidades das diversas secretarias municipais.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1.Os preços dos produtos/materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020, conforme tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: I.OLIVEIRA GUIMARÃES Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº
10.850.581/0001-04, localizada no endereço, TRAVESSA DOUTOR GIL NUNES MAIA, Nº 372, LOJA 1,
CENTRO, CEP: 45600114, ITABUNA-BA neste ato representada pelo Sr a, Ilma Oliveira Guimarães, inscrito no
CPF nº 163.452.315-68, portador do RG nº 01.018.053-22, residente e domiciliado RUA EPINAL, BAIRRO:
CONCEIÇÃO, Nº 168, CEP: 45.605-335, ITABUNA-BA.

ITEM

01

02

03

ESPECIFICAÇÃO
Lousa verde própria para sala
de aula. Quadro confeccionado
em MDF, sobreposto por
laminado verde lousa. Suporte
para giz em toda extensão do
quadro, medidas: 200 x 120 cm.
Lousa verde própria para sala
de aula. Quadro confeccionado
em MDF, sobreposto por
laminado verde lousa. Suporte
para giz em toda extensão do
quadro, medidas: 300 x 120 cm.
Lousa verde própria para sala
de aula. Quadro confeccionado

UND.

QUANT

MARCA

VALOR
UNITARIO

UND

50

STALO

R$ 171,00

UND

50

R$
251,50

STALO

STALO

UND

50
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em MDF, sobreposto por
laminado verde lousa. Suporte
para giz em toda extensão do
quadro, medidas: 400 x 120 cm.

NOME DA EMPRESA: FG DOS SANTOS DE ITABUNA ME Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF Nº 27.920.133/0001-32, localizada no endereço, TRAVESSA DOUTOR GIL NUNES MAIA, Nº 372,
CENTRO, CEP: 45600114 neste ato representada pelo Sr, Fabrício Guimarães Dos Santos, inscrito no CPF nº
967.061.045-15, portador do RG nº 00.805.024.950, residente e domiciliado RUA SÃO PEDRO, Nº 783, BAIRRO:
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CEP: 45604103, ITABUNA-BA.

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1

CANETA esferográfica azul,
escrita fina, corpo em material
plástico transparente,
comprimento aproximado de
140 mm, gravado no corpo a
marca do fabricante. Carga: tubo
plástico aproximado de 130,5
mm. Caixa com 50 unidades
CANETA esferográfica preta,
escrita fina, corpo em material
plástico transparente,
comprimento aproximado de
140 mm, gravado no corpo a
marca do fabricante. Carga: tubo
plástico aproximado de 130,5
mm. Caixa com 50 unidades
CANETA esferográfica vermelha,
escrita fina, corpo em material
plástico transparente,
comprimento aproximado de
140 mm, gravado no corpo a
marca do fabricante. Carga: tubo
plástico aproximado de 130,5
mm. Caixa com 50 unidades
CANETA, caixa com 12 unidades,
marcadora, para escrita em CD e
diversas superfícies, com ponta
de poliéster de diâmetro 0,9 mm,
cor preta, gravado no corpo a
marca do fabricante.
CANETA salientadora, (tipo
marca texto), para textos, na cor
fluorescente, gravado no corpo a

2

3

4

5

UNID.

QUANT

V.
UNITÁRIO

CX

80

R$
49,00

MARCA

CIS

CX

80

R$
49,00

CIS
80

R$
49,00

CX

CIS
60
R$
39,90

CX

GRAMPLINE
40
UND

R$
2,85
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6

7

8

9

10

11

marca do fabricante.
CANETA hidrográfica, ponta fina,
carga não tóxica, corpo em
material plástico, dimensões 140
mm (comprimento) x 8,5 mm
(diâmetro), com variação de +/10 por cento, gravado no corpo a
marca do fabricante.
Embalagem: estojo com 12
(doze) unidades em cores
sortidas, acondicionadas em
estojo plástico, com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.
APONTADOR simples, de metal,
01 furo, com lâmina inox,
embalagem: caixa com 12
unidades.
LÁPIS, mina grafite, nº 02 (dois),
revestido em madeira
reflorestada, comprimento 175
mm podendo variar em + ou –
5%, com ponta feita, gravado no
seu corpo a marca do
fabricante, embalagem caixa
com 144 unidades.
APAGADOR, de quadro branco,
corpo plástico, com feltro,
dimensões 140 mm
(comprimento) x 50 mm
(largura) x 40 mm (altura), com
variação de +/- 5 mm.
Embalagem com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.
APAGADOR de quadro escolar,
negro ou verde, em madeira,
com feltro, dimensões 18 x 06
cm.
PINCEL para quadro branco,
cores diversas, ponta
inderfomável, fácil de apagar
sem deixar resíduos. Gravado no
corpo a marca do fabricante,
comprimento de mínimo de 10
(dez) centímetros. Embalagem:
caixa com 12 unidades

100

R$
7,89

CX

TRIS
60
R$
38,90

CX

VMP
100

R$
68,95

CX

CIS
200

R$
5,89

UND

CARBRINK
100
R$
3,89

UND

CARBRINK
310

UND

R$
48,95
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

REABASTECEDOR para pincel
atômico, cores: preto, azul,
vermelho, verde tinta especial
para recarregar todos os tipos de
marcadores permanentes.
Embalagem: frasco com 40 ml
com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
REABASTECEDOR para pincel
quadro branco, cores: preto,
azul, vermelho, verde.
Embalagem: frasco com 20 ml
com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
CADERNO, com espiral em
arame, capa dura, 10 matérias,
200 folhas
CADERNO, brochura, capa dura,
96 folhas pautadas, dimensões
mínimas 202 x 144 mm e
máxima 209 x 147 mm. Produto
com dados de identificação do
fabricante.
BASTÃO refil de cola de silicone,
fino, para pistola de cola quente.
Embalagem: pacote com 01 kg.
BASTÃO refil de cola de silicone,
grosso, para pistola de cola
quente. Embalagem: pacote com
01 kg.
BORRACHA cor branca, tipo
ponteira, para encaixe no fundo
do lápis, caixa com 50 unidades.
BORRACHA escolar, cor verde,
dimensões mínimas 05 x 02 cm,
macia, atóxica. Embalagem: caixa
com 24 unidades.
LAPIS, de cor, revestido em
madeira, comprimento de 17,5
cm, com variação de +/- 0,5 cm,
gravado no corpo a marcado
fabricante. Embalagem: caixa
com 12 cores diversas, com
dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
COLA, na cor branca, adesivo
tipo PVA. Embalagem: contendo
01 kg. Na embalagem deverão
estar impressos dados de

200

R$
4,85

UND

GRAMPLINE
200
R$
6,89

UND

GRAMPLINE
1000
UND

R$
19,85

SÃO DOMINGOS

1000
R$
6,49

UND

SÃO DOMINGOS
170
PCT

R$
37,90

RENDICOLA

20
R$
37,90

PCT

RENDICOLA
260
CX

R$
14,95

PREMIER

60
R$
28,75

CX

TRIS
500

R$
8,85

CX

CIS
500
UND

R$
15,85
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identificação do prduto e marca
22

23

24

25

26

27

COLA líquida colorida, a base de
PVA, nas cores primárias, para
uso em papel, cerâmica, tecido,
artesanato. Embalagem: caixa
com 04 unidades plásticas, com
bico economizador, de peso
liquido 25 g cada, com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.
COLA para isopor. Embalagem
com 90 ml, com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.
COLA gliter, com bico aplicador,
material não tóxico, cores com
brilho intenso. Embalagem: caixa
com 06 cores sortidas, com 23gr
cada, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade.
CORRETOR líquido, à base de
água, dispersantes e titânio,
secagem rápida, cor branca, não
tóxico, embalagem com 18m com
dados de identificação do
produto, marca do fabricante e
prazo de validade, caixa com 12
unidades.
FITA, adesiva, dupla face,
dimensões 25 mm x 20 m,
constituída de espuma acrílica
branca, coberta em ambos os
lados com adesivo acrílico.
Embalagem com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante
FITA, adesiva, transparente, em
polipropileno, dimensões largura
mínima de 50 mm e máxima de
50 mm x comprimento 50 m.
Embalagem: unidade separada
com material anti-adesivo, com
dados de identificação do
produto e marca do fabricante.

100

R$
5,85

CX

KOALA

UND

120

R$
5,85

KOALA

100

R$
14,85

CX

VMP
100

R$
23,99

CX

R$
2.399,00

FRAMA
170

R$
9,85

UND

R$
1.674,50
EMBALAN
DO

200

UND

R$
4,15
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

PINCEL, com cerdas de nylon,
base achatada, n. 12 Embalagem
com dados de identificação do
produto e marca do fabricante
PISTOLA cola quente, pequena,
bivolt, 30w, utiliza cola quente
de resina plástica. Embalagem
com dados de identificação do
produto e marca do fabricante.
RÉGUA, em acrílico incolor,
graduada em 20 cm, subdivisão
em mm, com no mínimo 3,00
mm de espessura e 35 mm de
largura.
RÉGUA, em acrílico incolor,
graduada em 30 cm, subdivisão
em mm, com no mínimo 3,00
mm de espessura e 35 mm de
largura.
PINCEL atômico, ponta
indeformável, nas cores
vermelha, preta, verde e azul,
marcador permanente, ponta
porosa, embalagem: caixa com
12 unidades, gravado no corpo a
marca do fabricante,
comprimento de 12 cm, com
variação de +/- 10 por cento.
GIZ CERA, gizão, embalagem:
caixa com 12 cores sortidas,
formato jumbo, fórmula
resistente à queda
PASTA classificador, polionda,
em plástico resistente, com abas
e elástico, cores variadas,
dimensões 245 x 335 x 40 mm,
podendo variar em até + 10%
PASTA classificador, em PVC,
com elástico, capa transparente,
caneleta inteira, dimensões 240
x 330 mm, tamanho oficial, cores
variadas
PASTA, arquivo, registrador AZ,
dorso largo com 85 mm.
Dimensões 216 mm x 330 mm,
capa em papelão com espessura
não inferior a 3 mm plastificada,
protetor metálico nas bordas da
parte inferior, fecho metálico

250
R$
3,45

UND

R$
862,50
CÁSSIA

120
UND

R$
15,85

R$
1.902,00

R$
0,99

R$
99,00

GRAMPLI
NE

100
UND

WALLEU
150
R$
1,29

UND

R$
193,50
WALLEU

80

R$
35,95

CX

R$
2.876,00
GRAMPLI
NE

400
R$
4,80

CX

R$
1.920,00
KOALA

300
R$
3,85

UND

R$
1.155,00
ALAPLAST

500
R$
3,45

UND

R$
1.725,00
ALAPLAST

UND

200
R$
12,85
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37

38

39

40

41

42

43

com alavanca de acionamento
para abertura auxiliado por
mola, fixado por 04 (quatro)
rebites, 2 argolas, prendedor
em material plástico de boa
resistência, orifício de
manuseio revestido de material
plástico.
PASTA suspensa Kraft com
grampo e haste plástica,
tamanho A4, marmorizada.
PASTA, sanfonada, em plástico
resistente, incolor, com 12
divisões, dimensões 260 x 380
mm, podendo variar em até 5%.
PORTA revista, estrutura em
poliestireno rígido de alta
resistência, em forma de L, com
abertura lateral, dimensões 29
cm (altura) x 07 cm (largura) x
22 cm (profundidade), podendo
variar +/- 10%.
CAIXA, arquivo, para
documentos, polionda, em
polietileno, dimensões mínimas
de 350 x 240 x 130mm.
TINTA, guache na cores diversas,
pote de 500 ml. Embalagem com
dados de identificação do
produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade.
MOLHA-DEDO, não tóxico, não
mancha, dificulta a propagação
de fungos e bactérias,
embalagem com peso líquido de
12 g, ideal para manuseio de
papéis e papel moeda, rótulo
com identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
MASSA, de modelar, colorida,
atóxica, em forma cilíndrica,
peso 90 g. Embalagem caixa com
6 unidades, com dados de
identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade. Na data da
ntrega, o prazo de validade

UND

100

UND

50

R$
2,45

R$
245,00

R$
24,85

R$
1.242,50

FRAMA

ALAPLAST
UND

10
R$
32,50

R$
325,00
WALLEU

UND

140
R$
5,80

R$
812,00
ALAPLAST

UND

100
R$
8,00

R$
800,00
KOALA

UND

80

R$
4,85

R$
388,00
CARBRIN
K

CX

300

R$
4,70

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro, Fone/Fax (73) 3624-XXXX
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000, E-mail:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AEIEBVLLM8EXJAZX+TCA8G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$
1.410,00

KOALA

Terça-feira
10 de Março de 2020
9 - Ano - Nº 1760

Jussari

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

44

45

46

47

48

49

50

indicado para o produto, não
devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricação
do lote, impressa na embalagem.
GRAMPEADOR, com capacidade
máxima para grampear de 12 a
20 folhas de papel gramatura de
75 g/m2, comprimento 11 cm,
estrutura metálica, base para
fechamento do grampo com 02
posições (grampo aberto e
fechado), capacidade mínima de
01 pente de 100 grampos 26/6.
Grampeador de mesa Grampeador tipo alicate para
grampos 9/10, capacidade para
grampear até 70 folhas de papel
75g/m², fabricada em chapa de
aço, pintura epóxi, estojo de
alojamento dos grampos em
chapa de aço e mola resistente
com retração automático.
GRAMPEADOR, de mesa
grande, com capacidade
máxima para grampear de 240
folhas de papel gramatura de
75 g/m2, capacidade mínima
de 01 pente de 100 grampos
26/6.
TESOURA, em aço niquelado,
08 (oito) polegadas, com
ponta, 18 cm, cabo em
plástico de alta resistência, em
aço inox.
APONTADOR simples, em
material plástico, 01 furo, com
lâmina inox, embalagem: caixa
com 12 unidades.
PAPEL MADEIRA KRAFT, pardo
e resistente, boninado,
gramatura 60m, largura de
1200mm.
PAPEL METRO, NA COR
BRANCA, BOBINA DE 20KG.
EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

UND

80

R$
17,85

R$
1.428,00
GRAMPLI
NE

UND

100

R$
84,90

R$
8.490,00

LYKE

UND

90

R$
157,00

R$
14.130,0
0
LYKE

UND

100

R$
6,85

R$
685,00
LYKE

R$
8,85
CX

100

TRIS
R$
169,90

BOB

150
R$
239,90

BOB

R$
885,00

150
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51

52

TNT, rolo com 50 metros,
gramatura de 60 gramas com
1,40 m de largura x 50, 100 e
350 m lineares. Diversas cores.
Pode ser usado para decoração
BOB
(toalhas de mesa em festas),
embalagens, artesanato,
confecção de lembrancinhas e
em diversas outras aplicações.
TNT, 05 cores (10 metros de
cada cor), gramatura de 60
gramas com 1,40 m de largura x
50, 100 e 350 m lineares. Pode
ser usado para decoração
(toalhas de mesa em festas),
METRO
embalagens, artesanato,
confecção de lembrancinhas e
em diversas outras aplicações.

R$
74,00

150

R$
11.100,0
0

SANTA FÉ

R$
1,55

150

R$
232,50

SANTA FÉ

NOME DA EMPRESA: L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA E TRANSPORTES EIRELI Pessoa Jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 27.731.244/0001-09, localizada no endereço, RUA DA BALANÇA, Nº 26,
TÉRREO, CENTRO, ITAJU DO COLONIA, BA, CPE: 45.730-000, neste ato representada pelo Sr a, MÔNICA CRISTINA
OLIVEIRA DE ALMEIDA, inscrito no CPF nº 529.229.105-63, portador do RG nº 05.956.383-451, residente e
domiciliado AVENIDA FERNANDO GOMES, S/N NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ITABUNA-BA.

ITEM

LOTE 2
DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.
MARCA

1,

2,

CLIPES para papel, em aço
niquelado, nº 04 (quatro).
Embalagem: caixa com 50
unidades. - Material conforme
Norma SAE 1010/20.
CLIPES para papel, em aço
niquelado, nº 06 (seis).
Embalagem: caixa com 50
unidades. - Material conforme
Norma SAE 1010/20.

CX

50

50

VALOR UND

ACC

R$

3,48

ACC

R$

3,48

CX
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3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,
10,

11,

12,

CLIPS, para papel, em aço
niquelado, número 2/0 (dois).
Embalagem: caixa com 100
unidades, com dados de
identificação do produto e
marca do fabricante. Material
conforme Norma SAE 1010/20.
CLIPS para papel, em aço
niquelado, nº 8/0, embalagem
caixa com 50 unidades. Material
conforme Norma SAE 1010/20.
CLIPS para papel, em aço
niquelado, nº 3/0, embalagem
caixa com 50 unidades. Material
conforme Norma SAE 1010/20.
GRAMPO cobreado, para
grampeador, pentes com 105
grampos, tamanho 26/6.
Embalagem: caixa com 5000
unidades, com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.
GRAMPO, cobreado, para
grampeador, pentes com 105
grampos, tamanho 23/8.
Embalagem: caixa com
5.000 unidades, com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.
PERCEVEJO, latonado, dourado.
Embalagem caixa com 100
unidades. Na embalagem deverão
estar impressos os dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.
ESTILETE corpo plástico,
dimensões 160 mm x 24 mm
EXTRATOR de grampo, tipo
espátula, em aço cromado,
dimensões 15 cm.
LÂMINA para estilete,
embalagem: caixa com 10
unidades, dimensões estreita,
tamanho 8 cm.
TESOURA, modelo escolar, em
aço niquelado, 04 (quatro)
polegadas, sem ponta, cabo em
plástico de alta resistência.
Embalagem com dados de

CX

100

ACC

R$

3,48

75

ACC

R$

3,48

50

ACC

R$

3,48

CX

80

ACC

R$

10,16

CX

10

ACC

R$

32,96

CX

50

ACC

R$

6,42

UN
ID
UN
ID

30

GATTE

R$

3,64

JAPAN

R$

3,64

CX

10
GATTE

R$

3,48

GATTE

R$

2,10

CX

CX

UN
.

15

60
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identificação do produto e marca do
fabricante.

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

ENVELOPE branco, tipo ofício,
dimensões 114 x 229

CX

ENVELOPE para mídia CD/DVD,
com visor, em papel
apergaminhado, cor amarela,
UND
dimensões 12 x 13 cm podendo
ter variação dimensional de + 1 cm.
ENVELOPE colorido, para
carta, sem timbre, dimensões
24x34cm, gramatura 120g/m², em
papel off set, alta alvura,
PCT
embalagem: pacote com 50
envelopes, com dados de
identificação do produto e marca
do fabricante.
ETIQUETA auto-adesiva, para
impressoras inkjet, laser,
copiadoras, dimensões 38,1 x 99,0
mm, cor branca, fixadas em folhas
CX
de papel tamanho A4. Embalagem:
caixa com 100 folhas, com 14
etiquetas em cada, totalizando
1400.
CAPA, para encadernação,
frente, em acetato, transparente,
várias cores, dimensões 210 x 297
PCT
mm, espessura de 0,30 mm.
Embalagem: pacote com 100
unidades.
CAPA, para encadernação, fundo
em acetato, várias cores,
dimensões 210 x 297 mm,
PCT
espessura de 0,30 mm.
Embalagem: pacote com 100
unidades.
CARTOLINA, comum, lisa,
diversas cores, gramatura mínima
FOL
180 g/m2, dimensões 50 x 66
HA
mm podendo variar em +/- 5%.
CARTOLINA dupla face, lisa, cores:
branca, azul, verde, vermelha,
amarela, preta, rosa e marrom,
FOLHA
dimensões 50 x 66 mm, gramatura
de 180 g/m2..

120

FORONI

R$

0,64

20

CELUCAT

R$

0,55

20

MAITTRA

R$

54,72

10

PIMACO

R$

73,02

20

ENCAPLAST

R$

54,53

20

ENCAPLAST

R$

54,53

1000

VMP

R$

1,65

250

VMP

R$

2,75
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21,

22,

23,

24,

25,
26,

27,

28,
29,

30,

31,

32,

33,

CARTOLINA guache, lisa, cores:
amarela, verde, branca, azul,
vermelha, rosa e preta, dimensões
50 x 66 mm, gramatura de 180
g/m2..
E.V.A. folha, tamanho 40x45 cm, 2
mm de espessura, várias cores.
PAPEL colorido, A4, gramatura
75g/m², cores variadas.
Embalagem: pacote com 100
folhas, com dados de identificação
do produto e marca do fabricante.
PAPELcamurça, cores diversas,
dimensões 40 x 60 cm, com variação
de ate +/- 5%.
PAPEL crepom, com superfície
enrugada, várias cores, dimensões
2,0 x 0,48 m.
PAPEL, contact, cristal.
Embalagem: rolo com 25 metros.
PAPEL, carbono, para escrita
manual, na cor preta, dimensão
215 x 315 mm. Embalagem: caixa
com 100 folhas, com dados de
identificação do produto e marca do
fabricante.
MATRIZ roxa, caixa com 50 folhas.
LIVRO de ponto ¼, com 160 folhas,
formato 160 x 220 mm, capa em
papelão 0,705,
LIVRO de protocolo de
correspondência, 100 folhas,
dimensões 157 mm x 215 mm, capa
dura
CANUDO de plástico,
descartável, colorido, dimensões
250 mm (comprimento) x 3
mm ( diâmetro ), com variação de
+/- 1 mm. Embalagem: pacote com
800 unidades, com dados de
identificação do produto e marca do
fabricante.
BOLA de soprar (bexiga), para
festa, várias cores. Embalagem
pacote com 50 unidades
PALITO de picolé, 10mm x 115mm,
cor natural. Embalagem: pacote com
50 unidades.

FOLHA

250

FOLHA

300

PCT

100

FOLHA

250

FOLHA

VMP

R$

2,75

VMP

R$

1,65

CHAMEQUINHO

R$

10,80

VMP

R$

1,66

VMP

R$

1,45

CONTACT

R$

65,70

250

ROLO

10

CX

20

RADEX

R$

43,01

CX

80
50

HARDCOPY

R$

133,59

SÃO DOMINGOS

R$

23,70

SÃO DOMINGOS

R$

18,26

UND
20
UND

PCT

100

PLACOL

R$

5,36

PCT

500

SÃO ROQUE

R$

7,14

PCT

100

THEOTO

R$

6,77
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34,

35,

PALITO para churrasco, tamanho
25 cm. Embalagem: pacote com 100
unidades
BARBANTE, 100% algodão, com
04 (quatro) fios torcidos. Rolo
com no mínimo 240 g. rotulagem
contendo no mínimo nome,
composição do produto,
quantidade de fios, peso líquido do
rolo, nome e CNPJ do fabricante

PCT

100

TALGE

R$

5,49

ROLO

80

POLIUM

R$

11,53

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por meio do Pregoeiro
Oficial, nos termos do Decreto Municipal nº 056/2017 e demais legislações vigentes, autorização
para fornecimento dos produtos/materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que
faz parte integrante da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser
assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos
produtos/materiais, objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para iniciar a
realização do fornecimento.
3.5. A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o
caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.
3.6. O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do Pregão Presencial 001/2017, Termo de
Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.7. O Município de Jussari não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário
do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês, até o
15º dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)
devidamente atestada(s) pelo departamento responsável.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,
devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
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4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua
correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
4.4.Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5.A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da
Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista
válidas.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65,
da Lei nº 8.666/93.
5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado
no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos
resultados de classificação apresentados na Ata do Pregão.
5.2.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
6.1.1.PeloÓrgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
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6.1.1.1.A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;
6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
6.1.1.3.A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei
Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
6.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações
posteriores.
6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a
Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas
as razões do pedido.
6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será
comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao
Registro de Preços.
6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras
julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no
Diário Oficial do Município.
8.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020
8.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao Pregoeiro Oficial do
município.
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E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas
vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Jussari -Bahia, 06 de Fevereiro de 2020.

RAUL ARAGÃO DE OLIVEIRA JUNIOR – Pregoeiro Oficial
(Órgão Gerenciador)

I OLIVEIRA GUIMARÃES
ILMA OLIVEIRA GUIMARÃES
Fornecedor
(Representante)

FG DOS SANTOS DE ITABUNA
FABRICIO GUIMARÃES DOS SANTOS
Fornecedor
(Representante)

L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA
MÔNICA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
Fornecedor
(Representante)
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