
PREFEITURA MUNICIPAL
          ITAQUI - RS

             
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

Contrato nº 211/2011:  Contrato Simplificado de Fornecimento por Registro de Preços

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

O Município de Itaqui pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob nº 

88.120.662/0001-46 neste  ato  representado  pelo  Sr.  Prefeito  Municipal  Gil  Marques  Filho,  brasileiro,  maior, 

casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no C.P.F. sob nº 132.750.620-34 e portador da Carteira de 

Identidade nº  9003198786,  residente  e  domiciliado  nesta  cidade  e pelo  presente  instrumento  contrata  com o 

fornecedor adiante qualificado, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital 

(e seus anexos) do Pregão Eletrônico nº 004/2011, para REGISTRO DE PREÇOS de materiais de expediente  

realizada  conforme  a  legislação  municipal  e  normas  gerais  da  Lei  nº  8.666/93  aplicáveis,  indicado  abaixo,  

comprometendo-se as partes pelas obrigações de fornecimento e pagamento consignadas neste documento, que 

serve de instrumento contratual para os fins de lei, como segue:

Empresa:   J.P. Cavedon Soares, inscrita no C.N.P.J sob o n° 10.925.677/0001-94

1. OBJETO:

1.1. Produtos para o Gabinete do Prefeito: endereço para entrega → Rua Bento Gonçalves nº 335 Centro, Itaqui/RS.

Item PRODUTO Quantidade Valor Unitário Valor Total

30 caixa arquivo morto, em papelão 
corrugado, medindo 
aproximadamente 340 comp x 130 
larg x 240 alt mm

70 unidades R$ 0,97 R$ 67,90

37 Caneta esferográfica, corpo plástico 
com no mínimo 13 cm de 
comprimento, esfera de tungstênio 
0,7 mm, ponteira metálica, tinta na 
cor vermelha, carga substituível

600 unidades R$ 0,32 R$ 192,00

179 Folha branca, ofício A4, caixas com 
5.000 cada

100 caixas R$ 94,50 R$ 9.450,00

196 grampo para grampeador, 09/14, 
cobreado, acondicionado em caixa 
com 1000 unidades.

08 caixas R$ 7,10 R$ 56,80

212 Lápis preto, nº 2, comprimento 
mínimo de 165 mm, diâmetro do 
grafite 2 mm

280 unidades R$ 0,15 R$ 42,00

221 Livro de protocolo, 153 x 216 mm, 
com 100 folhas cada

30 unidades R$ 5,50 R$ 165,00

222 lixeira em polietileno, com pedal e 
tampa, na cor branca, com 

04 unidades R$ 50,00 R$ 200,00
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capacidade de no minimo 15 litros

276 Pincel atômico, com ponta de feltro, 
pequeno, na cor preto, tipo “Piloto”

10 unidades R$ 0,90 R$ 9,00

318 tinta sem oleo, para almofadas de 
carimbos de borracha, na cor preta, 
em frasco contendo, no minimo, 40 
ml

08 unidades R$ 1,30 R$ 10,40

R$ 10.193,10

1.2. Produtos para a Secretaria de Saúde: endereço para entrega → Rua Borges do Canto nº 984 Centro, Itaqui/RS.

Item PRODUTO Quantidade Valor Unitário Valor Total

12 Arquivo morto 250 unidades R$ 0,99 R$ 247,50

21 Balão nº 09, diversas cores, 
distribuídas proporcionalmente 
conforme quantidade solicitada, 
cores: rosa pink, roxo, vermelho, 
amarelo, laranja, azul, preto, marrom, 
verde limão, verde, sacos com 50 
unidades

15 unidades R$ 6,00 R$ 90,00

25 Caderno de mola, 200 x 275 mm, 1 
matéria, 96 folhas

100 unidades R$ 2,45 R$ 245,00

28 caderno universitário, 200 folhas 
divididos em 5 matérias, em papel 
sulfite 56 g/m2, capa/contracapa de 
papelão com 825 g/m2, revestido por 
papel couche 120 g/m2, no formato 
de no minimo 203 x 280 mm, com 
espiral de plastico.

100 unidades R$ 5,00 R$ 500,00

37 Caneta esferográfica, corpo plástico 
com no mínimo 13 cm de 
comprimento, esfera de tungstênio 
0,7 mm, ponteira metálica, tinta na 
cor vermelha, carga substituível

55 unidades R$ 0,32 R$ 17,60

41 Caneta hidrográfica, ponta 4 mm, 
embalagem com 12 cores distintas, 
comprimento mínimo de 110 mm

30 unidades R$ 3,10 R$ 93,00

55 Carbono, tamanho A4, na cor azul, 
caixa com 100 unidades

05 caixas R$ 25,50 R$ 127,50

69 Cartucho de tinta para impressoras 
HP deskjet 3910/3920/3930/3940 e 
HP psc 1410, referencia c9351 al. 
Preto – HP 21

10 unidades R$ 24,00 R$ 240,00

109 Clips niquelado, nº 2/0, em caixa 
com 100 unidades

150 caixas R$ 1,80 R$ 270,00

122 Cola branca, embalagem grande 40 unidades R$ 4,78 R$ 191,20
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154 estilete com corpo em aço inox, para 
laminas de 18 mm; recoberto com 
material sintético de alto impacto; 
formato anato- mico; cabo dotado de 
ranhuras para corte firme; trava de 
fixação; dispositivo para descarte das 
seções utilizadas das laminas; 
acompanhado de, no minimo, uma 
lamina 18 mm

10 unidades R$ 7,50 R$ 75,00

164 Fita adesiva transparente 
1,00cmx30m

10 unidades R$ 0,70 R$ 7,00

179 Folha branca, ofício A4, caixas com 
5.000 cada

50 caixas R$ 94,50 R$ 4.725,00

195 Grampo para grampeador, 23/10, 
cobreado, acondicionado em caixa 
com 1.000 unidades

05 caixas R$ 4,90 R$ 24,50

212 Lápis preto, nº 2, comprimento 
mínimo de 165 mm, diâmetro do 
grafite 2 mm

400 unidades R$ 0,15 R$ 60,00

232 palito de churrasquinho, 30cm, 
pacotes com 100 unidades cada 

05 pacotes R$ 4,10 R$ 20,50

276 Pincel atômico, com ponta de feltro, 
pequeno, na cor preto, tipo “Piloto”

45 unidades R$ 0,90 R$ 40,50

280 Pincel para artista e artesanato, chato, 
cerdas brancas e flexíveis, ponta reta 
naturais, virola de alumínio polido, 
cabo longo de madeira laqueado, nº 
00 (tipo tigre, referência 815 ou 
similar de mesma qualidade ou 
qualidade superior), para tecido

09 unidades R$ 1,00 R$ 9,00

283 Pincel para artista e artesanato, chato, 
cerdas brancas e flexíveis, ponta reta 
naturais, virola de alumínio polido, 
cabo longo de madeira laqueado, nº 
06 (tipo tigre, referência 815 ou 
similar de mesma qualidade ou 
qualidade superior), para tecido

20 unidades R$ 2,00 R$ 40,00

286 Pincel para artista e artesanato, chato, 
cerdas brancas e flexíveis, ponta reta 
naturais, virola de alumínio polido, 
cabo longo de madeira laqueado, nº 
12 (tipo tigre, referência 815 ou 
similar de mesma qualidade ou 
qualidade superior), para tecido

20 unidades R$ 3,00 R$ 60,00

295 Prancheta de acrílico, com mola 
preensora central, medindo no 
mínimo 24 x 36 cm

70 unidades R$ 8,00 R$ 560,00
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318 tinta sem oleo, para almofadas de 
carimbos de borracha, na cor preta, 
em frasco contendo, no minimo, 40 
ml

15 unidades R$ 1,30 R$ 19,50

366 Tecido de bolsa branca 100% 
algodão 68 cm de largura

25 unidades R$ 4,30 R$ 107,50

R$ 7.770,30

1.3. Produtos para a Secretaria da Fazenda: endereço para entrega → Rua Bento Gonçalves nº 335 Centro, Itaqui/RS.

Item PRODUTO Quantidade Valor Unitário Valor Total

12 Arquivo morto 500 unidades R$ 0,99 R$ 495,00

159 Extrator de grampos, tipo espátula, 
em aço cromado, peso entre 15 a 20 
g

10 unidades R$ 0,70 R$ 7,00

179 Folha branca, ofício A4, caixas com 
5.000 cada

80 caixas R$ 94,50 R$ 7.560,00

212 Lápis preto, nº 2, comprimento 
mínimo de 165 mm, diâmetro do 
grafite 2 mm

20 unidades R$ 0,15 R$ 3,00

221 Livro de protocolo, 153 x 216 mm, 
com 100 folhas cada

05 unidades R$ 5,50 R$ 27,50

198 Grampo u alumínio para arquivo 
morto

500 R$ 0,40 R$ 200,00

R$ 8.292,50

2. PRAZO DA ENTREGA: O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da Nota de  

Empenho e encaminhamento da mesma via fax. No caso de atraso na entrega poderão ser aplicadas as penalidades  

previstas no item 7.1 do ato convocatório.

3. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento 

dos produtos de que trata o presente contrato, a importância de R$26.255,90 (vinte e seis mil duzentos e cinquenta 

e cinco reais e noventa centavos) . Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias a contar da entrega das 

mercadorias.

3.1.    A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 

número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 

liberação do documento fiscal para pagamento.

4.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  As  despesas  do  presente  contrato  correrão  à  conta  da  seguinte  dotação 

orçamentária:

Gabinete do Prefeito
Dotação Orçamentária: 1004
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Órgão 7: Secretaria Municipal de saúde
Unidade 02: Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
Projeto/Atividade 2069: SIH/SAI/SUS
Rubrica: 333903000000 – Material de Consumo
Reduzido:1267
   
Secretaria da Fazenda
Dotação Orçamentária: 1051

5. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de licitação e seus anexos, 

acima indicado, bem como a ata de registro de preço correspondente, que explicitam as demais condições deste  

fornecimento,  processado  na  forma  do  inciso  II  do  Art.  15  da  Lei  nº  8.666/93,  com  as  quais  o 

Fornecedor/Contratado, abaixo assinado, se obriga, sob as penas da lei. E por assim estarem de acordo, firmam o 

presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, elegendo o Foro do Itaqui, com renúncia de qualquer  

outro, para dirimir as eventuais questões dele decorrentes.

                    Itaqui, 02 de agosto de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Gil Marques Filho

Prefeito Municipal


