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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7 / 2023
No dia 13 do mês de Janeiro do ano de 2023 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE, pessoa

jurídica  de  direito  público,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  83.102.749/0001-77,  com  sede  administrativa  localizada  na  Rua  Coronel  Bueno
Franco, 292, bairro Centro, CEP nº 89294000, nesta cidade de Campo Alegre,SC, representado pelo SECRETÁRIA, o Sr(a) ELEONORA
BAHR PESSÔA inscrito  no cpf  sob o  nº  null,  doravante denominada ADMINISTRAÇÃO,  e  as empresas abaixo qualificadas,  doravante
denominadas  DETENTORAS  DA  ATA,  que  firmam  a  presente  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  de  acordo  com  o  resultado  do
julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico  nº 141/2022, Processo licitatório nº 141/2022 que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de preços para eventual aquisição de material escolar para alunos da
Rede Municipal de Educação de Campo Alegre/SC. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

RSUL EIRELI 3,6,9,12,17,20,21,24,25,28,32,37,46,47,48,49,60,69,70,71,72,112,

Nome da empresa Itens

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei  de  Licitações  nº.8.666/93,  bem  como  pelo  Decreto  Municipal  nº  15.180/2022  e,  pelas  condições  do  edital,  termos  da  proposta,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

RSUL EIRELI 14.066.477/0001-84 Leandro Geremias

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 Registro de preços para eventual aquisição de material escolar para alunos da Rede Municipal de Educação de Campo Alegre/SC.
Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,

propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Caderno de desenho - Caderno desenho espiral,
medindo 275mmx200mm, capa e contracapa em papel
duplex 225g/m², com 96 folhas, miolo liso.

3 UNIDADE Neomundi 2510 R$6,65 R$16.691,50

Lápis de cor em madeira - Lápis de cor, material:
madeira, cor: diversas, características adicionais:
tamanho grande, medindo 8,5x20,6x21,5cm, com 12
cores.

6 UNIDADE Pirilampo 2200 R$3,79 R$8.338,00

Pincel - pincel chato nº 12. pincel cabo curto,
confeccionado em plástico com acabamento da pintura
na cor amarela, virola de alumínio, pêlo de pônei para
pintura em quarela  e guache. A numeração do pincel e
a marca do fabricante deverão ser impressas no cabo.
As cerdas deverão ser fixadas firmemente de forma que
não se desprendam durante   manuseio.

9 UNIDADE Fokinho 1900 R$0,98 R$1.862,00

Caderno brochura –Caderno brochura 1/4, com 96
folhas; capa dura; formato 14X20 cm, Gramatura: 56
g/m², tipo de folhas: pautadas.

12 UNIDADE Neomundi 5060 R$4,45 R$22.517,00

Caneta esferográfica azul - cor azul, ponta média de
1mm, largura da linha 0,4mm, tampa e plug da mesma
cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com17 UNIDADE Bic 3640 R$0,47 R$1.710,80

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid Preço Unit.Qtd
FORNECEDOR: RSUL EIRELI
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padrão ISO, bola de tungstênio, esfera perfeita e muito
resistente.

Apagador especial para quadro branco com feltro, com
suporte para dois marcadores e feltro tratado. Medidas:
14,5 cm x 5,5 cm

20 UNIDADE Neomundi 30 R$4,33 R$129,90

Apontador plástico Com depósito de 6cm, formato
retangular Atóxico. Composição: Resina termoplástica e
lâmina em aço inox. Altura: 60mm Largura: 23mm
Comprimento: 16mm

21 UNIDADE M.World 350 R$0,74 R$259,00

Caderno desenho, tamanho aproximado 200 x 275 mm,
com 48 folhas brancas, com espiral, estampa infantil, ou
capa lisa, diversas cores.

24 UNIDADE Neomundi 4000 R$3,84 R$15.360,00

Caderno universitário formato 200mm x 275 mm, com
200 folhas brancas pautadas com capa dura, estampa
de paisagens.

25 UNIDADE Neomundi 2000 R$12,97 R$25.940,00

Caneta esferográfica ponta 1,0mm azul, da industria
nacional, corpo hexagonal com furação central, tampa
com furo. Caixa com 50 unidades.

28 CAIXA Bic 150 R$23,49 R$3.523,50

Caneta marca texto fluorescente, cores: amarelo, verde,
rosa. Ponta Chinfrada 1,5mm a 3,5mm, tintas
fluorescentes brilhantes,com resistência à luz.Caixa
com 12 unidades

32 CAIXA Neomundi 200 R$10,69 R$2.138,00

Corretivo em fita (roller), em pet reciclado, com 12
metros de fita, formato anatômico. Dimensões: 8,5 x 1 x
15,1 centímetros.

37 UNIDADE Neomundi 30 R$5,25 R$157,50

Fita adesiva transparente de 12 MM X 50 MM.46 ROLO Neomundi 1000 R$1,20 R$1.200,00

Fita adesiva transparente de 45MM X 50 MM47 ROLO Neomundi 1000 R$3,90 R$3.900,00

Giz colorido para quadro/lousa preto – não tóxico,
antialérgico. Caixa com 64 palitos48 CAIXA Delta 300 R$3,15 R$945,00

Giz branco para quadro/lousa preto – não tóxico,
antialérgico. Caixa com 64 palitos49 CAIXA Delta 500 R$2,69 R$1.345,00

Grampo plástico branco com 50 unidades, em  Plástico
Injetado, em polipropileno Branco para arquivar
documentos até 200 folhas. Medidas: 19,5 x 7 cm

60 PACOTE Neomundi 30 R$9,60 R$288,00

Marcador para quadro branco, ponta de acrílico macia
4mm, tinta especial que apaga com facilidade e não
deixa marcas, não recarregável. Composição: resina
termoplástica, ponta acrílica, tinta a base de álcool e
pigmentos. Cor: Azul

69 UNIDADE Neomundi 600 R$1,89 R$1.134,00

Marcador para quadro branco, ponta de acrílico macia
4mm, tinta especial que apaga com facilidade e não
deixa marcas, não recarregável. Composição: resina
termoplástica, ponta acrílica, tinta a base de álcool e
pigmentos. Cor: Vermelho

70 UNIDADE Neomundi 300 R$1,89 R$567,00

Marcador para quadro branco, ponta de acrílico macia
4mm, tinta especial que apaga com facilidade e não
deixa marcas, não recarregável. Composição: resina
termoplástica, ponta acrílica, tinta a base de álcool e
pigmentos. Cor: Preto

71 UNIDADE Neomundi 600 R$1,89 R$1.134,00

Marcador para quadro branco, ponta de acrílico macia
4mm, tinta especial que apaga com facilidade e não
deixa marcas, não recarregável. Composição: resina
termoplástica, ponta acrílica, tinta a base de álcool e
pigmentos. Cor: Verde

72 UNIDADE Neomundi 600 R$1,89 R$1.134,00

Perfurador de papel com 2 furos, que perfure 35 folhas
de 75 g/m², base antideslizante, trava de segurança e
margeador

112 UNIDADE Neomundi 20 R$38,95 R$779,00

Perfurador de papel com 2 furos, que perfure 10 folhas
de 75 g/m², base antideslizante, trava de segurança e
margeador

113 UNIDADE Neomundi 25 R$9,90 R$247,50

Pincel marcador permanente, cor azul, ponta grossa
chanfrada117 UNIDADE Neomundi 650 R$1,53 R$994,50

Pincel marcador permanente, cor preto, ponta grossa
chanfrada118 UNIDADE Neomundi 650 R$1,53 R$994,50
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Pincel marcador permanente, cor verde, ponta grossa
chanfrada119 UNIDADE Neomundi 650 R$1,44 R$936,00

Pincel marcador permanente, cor vermelho, ponta
grossa chanfrada120 UNIDADE Neomundi 650 R$1,19 R$773,50

Tesoura grande multiuso, lâmina em aço inoxidável,
cabo plástico, corte liso, marca do fabricante impresso
no produto, medindo aproximadamente 21 cm

128 UNIDADE Neomundi 200 R$5,85 R$1.170,00

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata.

ELEONORA BAHR PESSÔA

Campo Alegre,13 de Janeiro de 2023

CNPJ: 14.066.477/0001-84
RSUL EIRELI

SECRETÁRIA


