
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº 169.232/2009
Pregão Presencial nº 017/2009
VALIDADE: até 11/01/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 11 dias do mês de janeiro de 2010, o CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA –
CREA/SC, com sede em Florianópolis/SC, na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.511.643/0001-64, nos termos do estabelecido pela
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000,
Decreto n° 3.931, de 19 de setembro de 2001 e Decreto n° 4.342, de 23 de agosto de
2002, e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis, e do disposto
no respectivo Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas, neste ato representado por seu Presidente, Eng° Agrº RAUL
ZUCATTO, brasileiro, casado, portador do RG n.° 565.894-2 - SESP/SC e do
CPF/MF n° 097.085.539-72, a seguir denominado CREA/SC, resolve registrar os
preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir denominada(s)
simplesmente FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as
cláusulas deste instrumento.

FORNECEDOR(ES):

PARA O LOTES I E VI

LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP, com sede na Rua Vereador Batista
Pereira, n.º 768, Bal. do Estreito, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º.
85.288.173/0001-00, neste ato representada por seu representante legal, Sr(a).
HELOISA HELENA NOCETTI LUNARDELLI ROSSO, residente na Rua
Vereador Batista Pereira, n.º 768, 2° piso, Bal. do Estreito, Florianópolis/SC,
portadora da Carteira de Identidade n.º 4.265.755-5 SSP/SC, CPF n.º 034.609.589-
10.

PARA O LOTE II, III, IV, VII, VIII

LESSABUSS COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL LTDA, com sede na
Rodovia SC 438, n.º 1589, Rio Bonito, Braço do Norte/SC, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º. 72.395.833/0001-00, neste ato representada por seu representante legal,
Sr. SIDNEI DA SILVA LESSA, residente na Rodovia SC 438, n.º 1589, Rio Bonito,
Braço do Norte/SC, portador da Carteira de Identidade n.º 2.539.025 SSP/SC, CPF
n.º 757.832.829-87.



PARA O LOTE V

LUIZ FERNANDES ACHAR EPP, com sede na Rua Padre Shareder, n.º 163,
Agronômica, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 95.764.890/0001-14,
neste ato representada por seu representante legal, Sr. LUIZ FERNANDES
ACHAR, residente na Rua São Vicente de Paula, n.º 435, Agronômica,
Florianópolis/SC, portador da Carteira de Identidade n.º 1.667.048 SSI/SC, CPF n.º
573.273.949.15.

PARA O LOTE IX

COMP4 INFORMÁTICA LTDA, com sede na Rua Felipe Schmidt, n.º 706, Sala 01,
Centro, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.034.777/0001-90, neste
ato representada por seu representante legal, Sr. RICARDO HOLTZ, residente na
Rua das Trutas, n.º 180, Jurerê Internacional, Florianópolis/SC, portador da
Carteira de Identidade n.º 36.562.155-9 SSP/SP, CPF n.º 539.307.707-68.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para
a eventual aquisição de materiais, especificados na Tabela em anexo (Anexo I) e no
Termo de Referência do respectivo Edital de Licitação – Pregão Presencial nº
017/2009, parte integrante da presente Ata.

1.1. Este instrumento não obriga o CREA/SC a adquirir os produtos nele
registrados, nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar
Licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação
pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro
terá preferência.

DOS PREÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA. Os quantitativos, marcas, especificações e preços
registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura
e os preços registrados vigerão para Autorizações de Fornecimento emitidas pelo
CREA/SC até o dia 11/01/2011, podendo ser prorrogada por igual período, nos
termos do § 2º do art. 4º do Decreto nº 3.931/01.

DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS



CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao
Departamento de Administração do CREA/SC, o qual avaliará o mercado
constantemente e promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O CREA/SC fará as aquisições mediante a convocação do
fornecedor para, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, assinar e receber a
competente Autorização de Fornecimento.

5.1. Se o fornecedor primário recusar-se a assinar a Autorização de Fornecimento
no prazo acima estabelecido, sem justificativa por escrito aceita pela autoridade
competente, será convocada outra Licitante, observada a ordem de classificação,
para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, registrar o
preço e assinar a respectiva Ata, respeitados as condições de fornecimento, os
preços e os prazos do primeiro classificado.

5.2. Nesse caso, sujeita-se o fornecedor primário à penalidade de multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das
demais penalidades constantes da Lei nº 8.666/93.

DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

CLÁUSULA SEXTA. O fornecimento dos materiais solicitados será efetuado pelo
fornecedor ao CREA/SC em até 15 (quinze) dias corridos, contados da emissão e
ciência, através de assinatura de recebimento, da competente Autorização de
Fornecimento. A entrega dos materiais deverá ser realizada pelo fornecedor, e às
suas expensas, na Sede do CREA/SC situada na Rodovia Admar Gonzaga, 2.125,
Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP.: 88.034-001.

6.1. O objeto será recebido obedecendo-se ao seguinte procedimento:

a) O fornecedor deverá entrar em contato com o Departamento de Administração
do CREA/SC com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, a fim de
agendar a entrega do objeto na Sede do CREA/SC;

b) Uma vez ratificado pelo Departamento de Administração do CREA/SC o dia da
entrega, o objeto será entregue pelo fornecedor no endereço acima especificado,
quando então este receberá o Termo de Entrega Provisório;

c) O objeto somente será definitivamente recebido pelo CREA/SC após a
constatação, pelo seu Departamento de Administração, de que o mesmo possui
todas as características solicitadas no Edital e nesta Ata, quando então o fornecedor



receberá o termo de Entrega Definitivo, o que deverá ocorrer no prazo máximo de
10 (dez) dias corridos a contar do recebimento provisório;

d) Não será definitivamente recebido, e conseqüentemente será colocado à
disposição do fornecedor, o objeto que não for compatível com as características
exigidas nesta Ata, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha
(irregularidade);

e) Se constatada qualquer irregularidade no produto fornecido, o fornecedor
deverá substituí-lo integralmente às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias corridos a contar da notificação do CREA/SC;

f) Em caso de substituição dos materiais, conforme previsto acima, correrão à conta
do fornecedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega dos objetos;

g) Da mesma forma, o fornecedor deverá substituir, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias corridos, a contar da notificação do CREA/SC, os itens que tiverem cláusula
de garantia e que, após a entrega e aceite, e durante o prazo de garantia, venham
apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que venham a dificultar ou
impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha
contribuído, por ação ou omissão, o CREA/SC.

6.2. O CREA/SC não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado.

6.3. O aceite do objeto pelo setor competente do CREA/SC não exclui a
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou
ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital e nesta Ata
de Registro de Preços, e verificadas posteriormente.

DA GARANTIA

CLÁUSULA SÉTIMA. As canetas metálicas e os pen drives  dos  itens XL, XLI e
LIV, bem como os pen drives do item LV, ora registrados, encontram-se
resguardados com Cláusula de Garantia pelo prazo, respectivamente, de 01 (um) e
05 (cinco) anos, a contar do seu recebimento definitivo pelo CREA/SC.

7.1. Durante o prazo de garantia, o fornecedor deverá substituir, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação do CREA/SC, os itens que, após
a entrega e aceite, venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros
que venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua
ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, o CREA/SC.



7.2. Em caso de substituição dos materiais, conforme previsto acima, correrão à
conta do fornecedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega dos
novos objetos.    

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações:

8.1. DO CREA/SC:

8.1.1. Cumprir todas as obrigações assumidas através do respectivo Edital e desta
Ata;

8.1.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no
Edital;

8.1.3. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias;

8.1.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto,
em especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo;

8.1.5. Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução desta Ata, alertando
o fornecedor das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção.
Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade o
fornecedor;

8.1.6. Esclarecer as dúvidas e indagações do fornecedor, por meio da fiscalização;

8.1.7. Permitir o acesso dos empregados do fornecedor às suas dependências para a
execução dos serviços contratados, quando necessário.

8.2. DO FORNECEDOR:

8.2.1. Cumprir integralmente o objeto desta Ata e do Edital;

8.2.2. Executar o objeto em conformidade com as disposições do Termo de
Referência, da Ata de Registro de Preços, do Edital e seus Anexos, e de acordo com
a proposta apresentada;

8.2.3. Cumprir o prazo de entrega dos materiais, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias corridos contados da data da emissão e ciência da Autorização de
Fornecimento;



8.2.4. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pelo CREA/SC
quanto aos materiais fornecidos;

8.2.5. Cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais
que interfiram na execução do presente fornecimento;

8.2.6. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
Licitação;

8.2.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente Ata;

8.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução desta Ata;

8.2.9. Aceitar, nas mesmas condições desta Ata, os acréscimos que se façam
necessários nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do
objeto, de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, não sendo
necessária a comunicação prévia do CREA/SC;

8.2.10. Comunicar imediatamente ao CREA/SC qualquer alteração ocorrida no seu
endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de
correspondência e afins;

8.2.11. Indenizar terceiros e/ou o CREA/SC, mesmo em caso de ausência ou
omissão de fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa,
por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo o
fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências
das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

8.2.12. Entregar os materiais em perfeito estado de uso e funcionamento, sendo os
mesmos novos e de primeiro uso;

8.2.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto desta Ata em que se verifiquem vícios, defeitos ou
incorreções;

8.2.14. Submeter-se à fiscalização por parte do CREA/SC;

8.2.15. Submeter-se às disposições legais em vigor;

8.2.16. Apresentar durante a execução desta Ata, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor com relação às obrigações
assumidas, em especial, com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais;



8.2.17. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da
execução dos serviços objeto desta Ata;

8.2.18. O fornecedor deverá guardar, em relação aos dados, informações ou
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer
motivo venha a tomar conhecimento em razão dos seus serviços, o mais completo e
absoluto sigilo, sob pena de responsabilidade civil e criminal por sua indevida
divulgação, descuidada ou incorreta utilização;

8.2.19. É vedado ao fornecedor caucionar ou utilizar esta Ata para qualquer
operação financeira;

8.2.20. Entregar todos os materiais solicitados na Sede do CREA/SC, sem que isso
implique acréscimo no preço constante da proposta. Após recebidos, os materiais
serão conferidos pelo setor competente. Se constatada qualquer irregularidade, a
empresa deverá substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;

8.2.20.1. Em caso de substituição dos materiais, conforme previsto acima, correrão
à conta do fornecedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega dos
objetos;

8.2.21. Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, os itens que tiverem
cláusula de garantia e que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia,
venham apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que venham a
dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não
tenha contribuído, por ação ou omissão, o CREA/SC.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA. O CREA/SC pagará ao fornecedor o valor unitário
registrado, multiplicado pela quantidade solicitada, que constará da Autorização
de Fornecimento e da Nota de Empenho.

9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais,
além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das
despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores.

9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única
Nota Fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e
conseqüentemente lançado nesta Ata.

9.3. O fornecedor apresentará a Nota Fiscal no Departamento de Administração do
CREA/SC, acompanhada das respectivas certidões que comprovem o



adimplemento e regularidade com a Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa
de Débito – CND), com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
(Certidão de Regularidade do FGTS - CRF), com a Fazenda Federal (Certidão
Negativa Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da União) e com as
Fazendas Estaduais e Municipais do seu domicílio/sede (Certidões Negativas de
Débito Estadual e Municipal).

9.4. Deverão constar na Nota Fiscal/Fatura as especificações do produto e o
número da Autorização.

9.5. O pagamento será depositado na conta bancária do fornecedor, ou pago
através de boleto bancário, na condição de até 10 (dez) dias úteis do efetivo
recebimento dos produtos devidamente verificados e aceitos pelo CREA/SC, e
mediante apresentação da Nota Fiscal atestada e visada pelo setor competente do
CREA/SC, a saber:

LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP –  Caixa Econômica Federal, número:
104, Agência: Newton Macuco, número: 0409, conta corrente: 48-3, Praça de
Pagamento: Florianópolis/SC.

COMP4 INFORMÁTICA LTDA – HSBC Bank Brasil S/A, número: 399, Agência:
Centro –  Florianópolis, número: 0134-2, conta corrente: 16952-44, Praça de
Pagamento: Florianópolis/SC.

LESSABUSS COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL LTDA – Caixa Econômica
Federal, Agência: 1070, conta corrente: 1398-5, Praça de Pagamento: Braço do
Norte/SC.

LUIZ FERNANDES ACHAR EPP: Caixa Econômica Federal, Agência: UFSC,
número: 1011-1, conta corrente: 539-5, Praça de Pagamento: Florianópolis/SC.

9.6. Em caso de irregularidade na emissão/apresentação dos documentos fiscais e
certidões acima exigidas, o CREA/SC comunicará ao fornecedor para que
regularize a situação.

9.6.1. Na hipótese prevista no subitem 9.6, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

9.7. O CREA/SC reserva-se ao direito de descontar do pagamento os eventuais
débitos do fornecedor, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos
contra terceiros.

9.8. Não serão pagos os materiais fornecidos em desacordo com as especificações
que integram esta Ata.



9.9. O não pagamento da Nota Fiscal/Fatura até a data de vencimento sujeitará o
CREA/SC, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, à multa de
2% (dois por cento) sobre o valor da fatura em atraso, mais juros de mora de 1%
(um por cento) a.m., acrescidos de correção monetária pelo IGPM – Índice Geral de
Preços do Mercado.
9.10. No que concerne à retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o PIS/Pasep, serão aplicados os ditames da Instrução
Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial
o que dispõe o artigo 4º da referida Instrução e, portanto, dependendo do caso, os
Anexos I, II, III e/ou IV desta.

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até
disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta.
Assim, o preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano.

10.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do
desequilíbrio econômico-financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa
da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

10.1.1. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar ao
CREA/SC a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido
justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios
da majoração e/ou planilha de custos.

10.1.2. Caso o CREA/SC já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a
empresa realize a entrega dos produtos, e a empresa ainda não tenha solicitado a
revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado.

10.2. O CREA/SC terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de
revisão recebidos.

10.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo
preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente
pelo CREA/SC. Nesse caso, o CREA/SC procederá ao reforço dos valores
pertinentes aos materiais empenhados após o pedido de revisão.

10.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas dos produtos pelo preço
registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.



10.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no
mercado, o CREA/SC negociará com o fornecedor sua redução.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor
específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

11.1. Pelo CREA/SC:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Fornecimento no prazo
estabelecido;
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa decorrente deste
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII, do artigo
78, da Lei nº 8.666/93;
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de
ele tornar-se superior aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo
CREA/SC.

11.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento,
comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro
de Preços;
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente,
decorrentes de caso fortuito ou força maior.

11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado
por correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.

11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá
não ser aceita pelo CREA/SC, facultando-se a este a aplicação das sanções
previstas nesta Ata e na legislação aplicável.

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei nº
8.666/93, o CREA/SC adotará as medidas ordenadas pelo art. 80 do mesmo
diploma legal.



DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O fornecedor estará sujeito às penalidades
previstas nas Leis n.º 8.666/93, nº 10.520/02 e no Decreto Federal nº 3.555/00 e
suas atualizações, e demais legislações pertinentes, sem prejuízo da aplicação de
outras cabíveis, em especial:

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata, pelo descumprimento
de qualquer das suas Cláusulas, e na reincidência o dobro, a ser cobrada extra ou
judicialmente conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções são as já estabelecidas,
sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal que caiba. Além disso, a Ata de
Registro de Preços poderá, a critério do CREA/SC, ser rescindida e aplicadas,
cumulativamente, as sanções previstas nas letras "b” e “c”;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata, no caso de rescisão,
por culpa ou requerimento do fornecedor, sem motivo justificado ou amparo legal,
a critério do CREA/SC;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o CREA/SC pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.1. A abstenção, por parte do CREA/SC, do uso de quaisquer das faculdades a
ele concedidas nesta Ata e no Edital não importará em renúncia ao seu exercício.

12.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata não exclui a
possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas
Leis Federais n.º 8.666/93 e nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 3.555/00 e suas
atualizações.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Esta Ata somente sofrerá alterações de acordo
com as disposições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, por meio de Termo Aditivo.

DA CESSÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica vedado ao fornecedor transferir ou ceder a
terceiros, no todo ou em parte, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidas
através desta Ata, sem a concordância prévia e formal do CREA/SC.

DO VALOR DA ATA



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O valor global desta Ata importa em R$
1.260.880,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta reais), que
corresponde à somatória de todos os valores totais de todos os itens registrados.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Qualquer órgão ou entidade integrante da
Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua
vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização deste CREA,
através de seu Presidente.

16.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra
entidade ou órgão, independentemente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.

16.2. As aquisições adicionais de que trata esta Cláusula não poderão exceder, por
órgão ou entidade, 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata
de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Face à natureza de entidade autárquica do
CREA/SC, a Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção
Judiciária de Florianópolis, é o foro competente para dirimir eventuais dúvidas ou
litígios oriundos da presente Ata, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata.

Florianópolis, 11 de janeiro de 2010.

Eng° Agrº RAUL ZUCATTO
Presidente do CREA/SC

Pelos Fornecedores:



HELOISA HELENA NOCETTI LUNARDELLI ROSSO
LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP

SIDNEI DA SILVA LESSA
LESSABUSS COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL LTDA

LUIZ FERNANDES ACHAR
LUIZ FERNANDES ACHAR EPP

RICARDO HOLTZ
COMP4 INFORMÁTICA LTDA





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO I - PREÇOS REGISTRADOS

LOTE I –  LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA
LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

REGISTRADA
(1)

PREÇO UNITÁRIO
REGISTRADO(2)

PREÇO TOTAL
REGISTRADO (1 X 2)

I - ENVELOPE GRANDE
AMARELO

Envelope saco pronto 90g/m2, nas medidas: 260 mm Largura x 360
mm Altura; com 1x0 cor; serviço: montagem, colagem, corte/vinco.

Marca: SCRITY
20.000 (vinte mil) R$ 0,50 R$ 10.000,00

II - ENVELOPE MÉDIO AMARELO Envelope saco pronto 90g/m2, nas medidas: 200 mm Largura x 280
mm Altura; com 1x0 cor; serviço: montagem, colagem, corte/vinco.

Marca: SCRITY

25.000 (vinte e cinco mil) R$ 0,40 R$ 10.000,00

III - ENVELOPE PEQUENO
AMARELO

Envelope saco pronto 90g/m2, nas medidas: 125 mm Largura x 180
mm Altura; sem impressão; serviços: montagem, colagem,

corte/vinco.
Marca: SCRITY

2.000 (dois mil) R$ 0,30 R$ 600,00

IV - ENVELOPE OFÍCIO JANELA
Envelope ofício com janela de acetato no lado inferior esquerdo, nas

medidas: 114 mm Largura x 229 mm Altura; com 1x0 cor; tinta
escala; papel em Off Set 90g/m2; serviço: montagem, colagem,

corte/vinco.
Marca: SCRITY

25.000 (vinte e cinco mil) R$ 0,50 R$ 12.500,00

V - ENVELOPE BRANCO OFÍCIO
Envelope ofício sem janela, nas medidas: 114 mm Largura x 229 mm
Altura; com 1x0 cor; papel em Off Set 90g/m2; serviço: montagem,

colagem, corte/vinco.
Marca: SCRITY

30.000 (trinta mil) R$ 0,30 R$ 9.000,00

VI - ENVELOPES
PERSONALIZADOS

Envelope saco pronto 110g/m2, nas medidas: 176 mm Largura x 125
mm Altura (fechado), abertura lateral; com 4x0 cores; serviço:

montagem, colagem, corte/vinco.
Marca: SCRITY

10.000 (dez mil) R$ 0,62 R$ 6.200,00

LOTE I

VII - ENVELOPES CONVITE
Envelope collor plus, nas medidas: 230 mm Largura x 160 mm

Altura (fechado); cor azul marinho escuro; medida da aba: 52mm
Altura. Envelope tipo convite, sem impressão. Marca: SCRITY

20.000 (vinte mil) R$ 0,76 R$ 15.200,00

PREÇO GLOBAL REGISTRADO R$ 63.500,00



PARA O LOTE II –  LESSABUSS COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL LTDA EPP
LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

REGISTRADA
(1)

PREÇO UNITÁRIO
REGISTRADO (2)

PREÇO TOTAL
REGISTRADO (1 X 2)

VIII - CAPA DE PROCESSO
BRANCO

Pasta de processo administrativo, nas medidas: 440 mm Largura x
325 mm Altura (aberto); papel em Off Set 180 g/m2; com 1x0 cor;

serviço: cortar, furar, vincar.
17.000 (dezessete mil) R$ 0,80 R$ 13.6000,00

IX - CAPA DE PROCESSO
AMARELO

Pasta de registro de pessoa jurídica, nas medidas: 515 mm Largura x
325 mm Altura (aberto); papel em Off Set 180 g/m2, cor amarela;

com 1x1 cor; serviços: cortar, furar, vincar (2 vincos).

2.500 (dois mil e
quinhentos) R$ 0,86 R$ 2.150,00

X - CAPA DE PROCESSO ROSA
Pasta de processo de informação, nas medidas: 480 mm Largura x
325 mm Altura (aberto); papel em Off Set 180 g/m2, cor rosa; com

1x0 cor; serviços: dobrar, vincar, furar.
10.000 (dez mil) R$ 0,83 R$ 8..300,00

XI - CAPA DE PROCESSO VERDE
Pasta de processo de infração, nas medidas: 480 mm Largura x 325
mm Altura (aberto); papel em Off Set 180g/m2, cor verde; com 1x0

cor; serviços: dobrar, vincar, furar.
10.000 (dez mil) R$ 0,82 R$ 8.200,00

XII - CAPA DE PROCESSO AZUL
Pasta de processo de pessoa física, nas medidas: 480 mm Largura x
325 mm Altura (aberto); papel em Off Set 180g/m2, cor azul; com

1x0 cor; serviços: dobrar, vincar, furar.

10.000 (dez mil) R$ 0,81 R$ 8.100,00

XIII - CARTÃO PROTOCOLO Cartão nas medidas: 100 mm Largura x 130 mm Altura; papel em Off
Set 180g/m2, com 1x0 cor.

5.000 (cinco mil) R$ 0,17 R$ 850,00

XIV - FORMULÁRIO AR Formulário de Aviso de Recebimento, nas medidas: 147 mm Largura
x 100 mm Altura; papel em Off Set 75 g/m2; com 1x1 cor.

15.000 (quinze mil) R$ 0,10 R$ 1.500,00

LOTE II

XV - FOLHA TIMBRADA
Folhas ofício com timbre nas medidas: 297 mm Largura x 210 mm

Altura; papel em Off Set 75g/m2;  com 1x0 cor.
25.000 (vinte e cinco mil)

=
50 (cinquenta) resmas

R$ 0,13 R$ 3.250,00

PREÇO GLOBAL REGISTRADO R$ 45.950,00

PARA O LOTE III - LESSABUSS COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL LTDA EPP
LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

REGISTRADA
(1)

PREÇO UNITÁRIO
REGISTRADO (2)

PREÇO TOTAL
REGISTRADO(1 X 2)

LOTE III XVI - BLOCO DE RASCUNHO
PARA PUBLICIDADE

Blocos colados 15x1, nas medidas: 150 mm Largura x 210 mm Altura,
papel em Off Set 56g/m2, com 1x0 cor; serviços: cortar, colar.

60.000 (sessenta mil) R$ 0,90 R$ 54.000,00



XVII - BLOCO AVISO DE
NOTIFICAÇÃO

Bloco de Aviso de Notificação, com 50 jogos, em 2 vias, ambas nas
medidas: 210 mm Largura x 295 mm Altura; a 1ª via (cor branca) em
papel auto copiativo extra copy 53g/m2, com 1x0 cor, tinta escala;
acabamentos: cortar, picotar, grampear, numerar, colar; arte final:

laser film A3; a 2ª via (cor rosa) em papel auto copiativo extra copy
53g/m2, com 1x0 cor, tinta escala; acabamentos: cortar, picotar,

grampear, numerar, colar; arte final: laser film A3. Capa em AG 110
g/m2, numerada. As numerações iniciais da capa e dos avisos serão

fornecidas pelo Contratante, e devem seguir ordem numérica
crescente.

1.000 (mil) R$ 22,10 R$ 22.100,00

XVIII - BLOCOS PARA
EVENTOS

Blocos para Evento, com 100 jogos, em 1 via, nas medidas: 120 mm
Largura x 210 mm Altura, papel em Off Set 75 g/m2; serviços: furar,

colocar garras Wire-o (cor preta), montar; capa e contracapa em
cartão triplex 250 g/m2, com 4 x 0 cores (pode ser alterada a logo

conforme evento, a ser informado com antecedência); serviços: furar,
colocar garras Wire-o (cor preta), plastificar (brilho frente).

10.000 (dez mil) R$ 5,40 R$ 54.000,00

XIX - BLOCOS PARA EVENTOS
PEQUENO

Blocos para Evento, com 100 jogos, em 1 via, nas medidas: 100 mm
Largura x 180 mm Altura, papel em Off Set 75 g/m2; serviços: furar,

colocar espiral (cor branca), montar; capa e contracapa em cartão
triplex 300 g/m2, com 4 x 4 cores (pode ser alterada a logo conforme

evento, a ser informado com antecedência), BOPP; serviços: furar,
colocar espiral (cor branca).

10.000 (dez mil) R$ 4,00 R$ 40.000,00

PREÇO GLOBAL REGISTRADO R$ 170.100,00

PARA O LOTE IV - LESSABUSS COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL LTDA EPP
LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

REGISTRADA
(1)

PREÇO UNITÁRIO
REGIRSTRADO(2)

PREÇO TOTAL
REGRISTRADO(1 X 2)

XX - SELO DE FISCALIZAÇÃO Adesivo de fiscalização, nas medidas: 210 mm Largura x 297 mm
Altura; em Adesivo BOPP Branco; com 4x0 cores; serviço: cortar,

picotar.

30.000 (trinta mil) R$ 0,75 R$ 22.500,00

LOTE IV
XXI - SELO DE NOTIFICAÇÃO Adesivo de notificação, nas medidas: 210 mm Largura x 300 mm

Altura; papel em adesivo 90g/m2; com 2x0 cores.
16.000 (dezesseis mil) R$ 0,78 R$ 12.480,00

PREÇO GLOBAL REGRISTRADO R$ 34.980,00

PARA O LOTE V –  LUIZ FERNANDES ACHAR EPP
LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

REGISTRADA
(1)

PREÇO UNITÁRIO
REGRISTRADO (2)

PREÇO TOTAL
REGISTRADO (1 X 2)

XXII - CARTÕES
PERSONALIZADOS PEQUENO

Cartões impressos em papel couche fosco 230 g/m2, nas medidas:
150 mm Largura x 107 mm Altura; com 4x0 cor, verniz 100% 1x0. 10.000 (dez mil) R$ 0,42 R$ 4.200,00

LOTE V

XXIII - CARTÕES
PERSONALIZADOS GRANDE

Cartões impressos em papel couche fosco 230 g/m2, nas medidas:
160 mm Largura x 115 mm Altura; com 4x0 cor, verniz 100% 1x0. 10.000 (dez mil) R$ 0,31 R$ 3.100,00



XXIV - CARTÕES
PERSONALIZADOS

Cartões impressos em papel triplex fosco 350g/m2, nas medidas 210
mm Largura x 150 mm Altura, com 4x0 cores, verniz 100% 1x0.

3.000 (tres mil) R$ 0,60 R$ 1.800,00

XXV - PASTA PUBLICIDADE PARA
GABINETE

Pasta com plastificação Brilho, nas medidas: 530 mm Largura x 390
mm Altura (aberta); papel em cartão triplex hi bulck 250 g/m2, com

4x0 cores; serviços: corte especial, dobrar, montar; plastificação
brilho frente.

60.000 (sessenta mil) R$ 1,89 R$ 113.400,00

XXVI - CALENDÁRIO DE
REUNIÕES

Calendário de reuniões, nas medidas: 210 mm Largura x 105 mm
Altura (aberto); papel em couche brilho L2 300 g/m2, com 4x4 cores.

Dobras: 2(duas). Serviço: cortar, dobrar.
2.000 (dois mil) R$ 0,74 R$ 1.480,00

XXVII -CARTÕES
PERSONALIZADOS -

FORMANDOS

Cartões impressos em papel couche brilho 115g/m2, nas medidas:
170 mm Largura x 120 mm Altura; com 4x0 cor. 10.000 (dez mil) R$ 0,56 R$ 5.600,00

XXVIII -CERTIFICADOS Certificados impressos em papel couche fosco 230 g/m2, nas
medidas: 288 mm Largura x 203 mm Altura, com 4x1 cores.

Impressão de dados variáveis.
3.000 (três mil) R$ 0,74 R$ 2.220,00

XXIX - CRACHÁS
Crachá nas medidas: 95 mm Largura x 140 mm Altura; em papel em

Off Set 75 g/m2, com 4x0 cores, plastificado (tamanho com
plastificação: 105mm Largura x 163mm Altura). Na plastificação,
fazer 2 furos para passagem de cordão. Medida do cordão: 80cm.

Cordão incluso no serviço.

3.000 (três mil) R$ 3,15 R$ 9.450,00

XXX -FOLDERS ENEC Folder nas medidas: 250 mm Largura x 220 mm Altura (aberto), em
papel couche 230 g/m2, fosco, com 4x4 cores. Dobras: 1 (uma).

Serviços: dobrar.
60.000 (sessenta mil) R$ 0,32 R$ 19.200,00

XXXI - FOLDERS OUVIDORIA Folder nas medidas: 150 mm Largura x 112 mm Altura (aberto), em
papel couche 230 g/m2, fosco, verniz 100% 1x1, com 4x4 cores.

Dobras: 1 (uma). Serviços: dobrar.
60.000 (sessenta mil) R$ 0,26 R$ 15.600,00

XXXII - FOLDERS
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Folder nas medidas: 360 mm Largura x 210 mm Altura (aberto), em
papel couche 230 g/m2, fosco, verniz 100% 1x1, com 4x4 cores.

Dobras: 2 (duas). Serviços: dobrar.
60.000 (sessenta mil) R$ 0,36 R$ 21.600,00

XXXIII - FOLDERS FISCALIZAÇÃO
AVANÇADA

Folder nas medidas: 220 mm Largura x 220 mm Altura (aberto), em
papel couche 230 g/m2, fosco, verniz 100% 1x1, com 4x4 cores.

Dobras: 1 (uma). Serviços: dobrar.
60.000 (sessenta mil) R$ 0,33 R$ 19.800,00

XXXIV - FOLDERS
INSTITUCIONAL

Folder nas medidas: 495 mm Largura x 300 mm Altura (aberto), em
papel couche 230 g/m2, fosco, verniz 100% 1x1, com 4x4 cores.

Dobras: 2 (duas). Serviços: dobrar.
60.000 (sessenta mil) R$ 0,61 R$ 36.600,00

XXXV - FOLDERS METAS GESTÃO Folder nas medidas: 330 mm Largura x 300 mm Altura (aberto), em
papel couche 230 g/m2, fosco, verniz 100% 1x1, com 4x4 cores.

Dobras: 1 (uma). Serviços: dobrar.
60.000 (sessenta mil) R$ 0,44 R$ 26.400,00



XXXVI - FOLDERS ART
ELETRÔNICA

Folder nas medidas: 480 mm Largura x 250 mm Altura (aberto), em
papel couche 230 g/m2, fosco, verniz 100% 1x1, com 4x4 cores.

Dobras: 2 (duas). Serviços: dobrar.
60.000 (sessenta mil) R$ 0,49 R$ 29.400,00

XXXVII - BANNERS
INSTITUCIONAIS

Banner nas medidas: 90 cm Largura x 130 cm Altura,  em lona, com
impressão digital, com 4x0 cores. Acabamento com bastão de

madeira, ponteiras e cordão para pendurar.
500 (quinhentos) R$ 133,68 R$ 66.840,00

XXXVIII - CARTAZ DE EVENTOS Cartaz nas medidas: 420 mm Largura x 594 mm Altura, em papel
couche 170 g/m2, fosco, com 4x0 cores. Arte pode alterar conforme

evento, sendo informado com antecedência.
2.000 (dois mil) R$ 1,08 R$ 2.160,00

PREÇO GLOBAL REGRISTRADO R$ 378.850,00

PARA O LOTE VI –  LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA
LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

REGIRSTRADA
(1)

PREÇO UNITÁRIO
REGISTRADO (2)

PREÇO TOTAL
REGISTRADO(1 X 2)

LOTE VI

XXXIX - CANETAS
Caneta plástica translúcida, cor azul, com impressão em relevo do
fabricante no corpo da caneta, carga inteira com identificação do
fabricante, com impressão de logomarca em 01 cor no corpo. A
impressão poderá ser alterada conforme contato prévio, sendo

mantido as mesmas medidas e cor.
Marca: ITALBRAS

60.000 (sessenta mil) R$ 0,65 R$ 39.000,00

PREÇO GLOBAL REGISTRADO R$ 39.000,00

PARA O LOTE VII –  LESSABUSS COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL LTDA EPP
LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

REGISTRADA
(1)

PREÇO UNITÁRIO
REGRISTRADO (2)

PREÇO TOTAL
REGRISTADO (1 X 2)

LOTE VII

XL - CANETAS METÁLICAS

Canetas Esferográficas em metal inox, com identificação do
fabricante em relevo, na cor prateada, com carga esferográfica de
metal completa - com a gravação do fabricante e código na carga,
tinta na cor azul (com possibilidade de reposição e disponível no

comércio) - escrita média, tamanho da caneta13 (treze) centímetros,
mecanismo twist, gravada com o logotipo do CREA-SC (ou outra a

ser previamente informada, conforme evento, mantendo-se a mesma
cor e tamanho), e acondicionada em estojo individual, confeccionado

em courino com logo do fabricante em baixo relevo e etiqueta
adesiva (tipo lacre) com informações sobre procedência, garantia e

assistência técnica. Garantia pelo prazo de 01 (um) ano.

500 (quinhentas) R$ 14,00 R$ 7.000,00



XLI - CANETAS METALICAS

Canetas Esferográficas em metal inox, com identificação do
fabricante em relevo, na cor prateada, com carga esferográfica de
metal completa - com a gravação do fabricante e código na carga,
tinta na cor azul (com possibilidade de reposição e disponível no

comércio) - escrita média, tamanho da caneta 13,5 (treze centímetros
e meio) centímetros, mecanismo retrátil, gravada com o logotipo do
CREA-SC (ou outra a ser previamente informada, conforme evento,
mantendo-se a mesma cor e tamanho),  e acondicionada em estojo
individual, confeccionado em courino com logo do fabricante em
baixo relevo e etiqueta adesiva (tipo lacre) com informações sobre

procedência, garantia e assistência técnica. Garantia pelo prazo de 01
(um) ano.

2.000 (dois mil) R$ 10,25 R$ 20.500,00

PREÇO GLOBAL REGISTRADO R$ 27.500,00

PARA O LOTE VIII - LESSABUSS COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL LTDA EPP
LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADEREGIS

TRADA
(1)

PREÇO UNITÁRIO
REGRISTADO (2)

PREÇO TOTAL
REGISTRADO (1 X 2)

XLII - LIVROS BALANÇO SOCIAL
Livreto nas medidas: 440 mm Largura x 260 mm Altura (aberto);

capa em papel couche brilho 240 g/m2, com 4x4 cores, plastificado,
BOPP; miolo nas medidas: 220 mm Largura x 260 mm Altura, em

papel couche fosco 150 g/m2, com 4x4 cores. Número de páginas: 52.
Serviços: dobrar, grampear.

8.000 (oito mil) R$ 10,55 R$ 84.400,00

XLIII - LIVROS PENSANDO
SANTA CATARINA

Livreto nas medidas: 400 mm Largura x 200 mm Altura (aberto),
capa em papel couche fosco 230 g/m2,  com 4x0 cores, plastificado,

BOPP, lombada na medida 4mm; miolo nas medidas: 200 mm
Largura x 200 mm Altura, em papel couche 115 g/m2, com 4x4

cores. Número de páginas: 52. Serviços: dobrar, grampear.

8.000 (oito mil) R$ 5,70 R$ 45.600,00

XLIV - LIVRO MEDALHA DO
MÉRITO

Livro nas medidas: 455 mm Largura e 210 mm Altura (aberto) –
incluso orelha; capa em cartão Du Design 350 g/m2, BOPP, com 5x0

cores, lombada quadrada, costurado. Miolo na medida: 150 mm
Largura x 210 mm Altura (fechado), em papel couche 115g/m2,

fosco, com 2x2 cores, . Número de páginas: 250. Serviços: dobrar,
costurar.

500 (quinhentos) R$ 16,00 R$ 8.000,00

XLV - MANUAIS DE
FISCALIZAÇÃO

Livreto nas medidas: 300 mm Largura x 210 mm Altura (aberto);
capa em papel couche 170 g/m2, com 4x0 cores, plastificado, brilho;
miolo nas medidas: 150 mm Largura x 210 mm Altura, em papel Off
Set 90 g/m2, com 1x1 cor. Número de páginas: 80. Serviços: dobrar,

grampear.

5.000 (cinco mil) R$ 5,05 R$ 25.250,00

LOTE VIII

XLVI - MANUAIS DE INSPETORES
REGIONAIS

Livreto nas medidas: 300 mm Largura x 210 mm Altura (aberto);
capa em papel couche 170 g/m2, com 4x0 cores, plastificado, brilho;
miolo nas medidas: 150 mm Largura x 210 mm Altura, em papel Off

Set 90 g/m2, com 4x1 cores. Número de páginas: 22. Serviços:
dobrar, grampear.

1.000 (mil) R$ 8,05 R$ 8.050,00



XLVII - MANUAIS DO CEP
Livreto nas medidas: 300 mm Largura x 210 mm Altura (aberto),

capa em papel couche 145 g/m2, com 4x0 cores; miolo nas medidas:
150 mm Largura x 210 mm Altura, em papel couche 115 g/m2, com

1x1 cores. Número de páginas: 16. Serviços: dobrar, grampear.

2.000 (dois mil) R$ 3,70 R$ 7.400,00

XLVIII - CATÁLOGO
CONSELHEIROS

Livreto nas medidas: 300 mm Largura x 210 mm Altura (aberto),
capa em papel couche 145 g/m2, com 4x0 cores; miolo nas medidas:
150 mm Largura x 210 mm Altura, em papel couche 115 g/m2, com

1x1 cores. Número de páginas: 40. Serviços: dobrar, grampear.

1.000 (mil) R$ 6,90 R$ 6.900,00

XLIX - MANUAIS DE
PREPOSIÇÕES DO CEP

Livreto nas medidas: 400 mm Largura x 200 mm Altura (aberto),
capa em papel couche fosco 230 g/m2,  com 4x0 cores, plastificado,
BOPP; miolo nas medidas: 200 mm Largura x 200 mm Altura, em
papel couche 115 g/m2, com 1x1 cores. Número de páginas: 36.

Serviços: dobrar, grampear.

2.000 (dois mil) R$ 5,10 R$ 10.200,00

L - MANUAIS DO CEDEC
Livreto nas medidas: 500 mm Largura x 250 mm Altura (aberto),

capa em papel reciclado 240g/m2, com 4x4 cores, lombada
quadrada, colado; miolo nas medidas: 250 mm Largura x 250 mm
Altura, em papel reciclado 150g/m2, com 4x4 cores. Número de

páginas: 32. Serviços: dobrar, colar.

3.000 (três mil) R$ 6,40 R$ 19.200,00

LI - MANUAL ACESSIBILIDADE
Livreto nas medidas: 300 mm Largura x 210 mm Altura (aberto),

capa em papel reciclado 240g/m2, com 4x4 cores, lombada
quadrada, colado; miolo nas medidas: 250 mm Largura x 250 mm
Altura, em papel reciclado 150g/m2, com 4x4 cores. Número de

páginas: 180. Serviços: dobrar, colar.

3.000 (três mil) R$ 8,00 R$ 24.000,00

LII - MANUAL PEC

Livreto nas medidas: 290 mm Largura x 210 mm Altura (aberto),
capa em papel couche 150 g/m2, fosco, com 4x4 cores, verniz 100%,

1x0; miolo nas medidas: 140 mm Largura x 210 mm Altura, em papel
couche 115 g/m2, com 4x4 cores. Número de páginas: 16. Serviços:

dobrar, grampear.

5.000 (cinco mil) R$ 6,00 R$ 30.000,00

LIII - AGENDA PERMANENTE

Agenda permanente nas medidas: 165 mm Largura x 230 mm Altura,
capa dura com revestimento interno, BOPP, com 4x4 cores; garra
Wire-o (cor preta); miolo nas medidas: 165 mm Largura x 230 mm

Altura, em papel Off Set 75 g/m2, com 4x4 cores. Número de
páginas: 200. Serviços: furar, colocar garras Wire-o (cor preta).

6.000 (seis mil) R$ 21,00 R$ 126.000,00

PREÇO GLOBAL REGISTRADO R$ 395.000,00

PARA O LOTE IX –  COMP4 INFORMÁTICA LTDA
LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

REGISTRADA
(1)

PREÇO UNITÁRIO
REGISTRADO (2)

PREÇO TOTAL
REGISTADO (1 X 2)

LIV - PEN DRIVE Pen drive 2GB, USB 2.0. Garantia pelo prazo de 01 (um) ano.
Marca: Super Talent

3.000 (tres mil) R$ 25,00 R$ 75.000,00

LOTE IX LV - PEN DRIVE EM FORMA DE
CARTÃO

Pen drive em forma de cartão, com capacidade de 4GB, USB 2.0.
Garantia pelo prazo de 05 (cinco) anos. Possibilidade de impressão

variáveis conforme evento, no corpo do cartão.
Marca: Slim Data

500 (quinhentos) R$ 62,00 R$ 31.000,00



PREÇO GLOBAL REGISTRADO R$ 106.000,00


