
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N°10/2018 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS (TRE/GO), órgão do Poder Judiciário da 
União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.526.875/0001-45, com sede na Praça Cívica n.° 300 Centro, 
nesta Capital, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Kisleu Dias Maciel 
Filho R.G. n.° 303.292, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda — 
CPF/MF, sob o n°. 129.594.641-68, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n° 71/2018, publicada no DOU de 
01/03/2018, processo administrativo n.° 8391/2017, RESOLVE registrar os preços da empresa 
indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas) 
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual aquisição de 
material de expediente, especificado no item 5 do Termo de Referência, anexo I do edital de 
Pregão n° 71/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Item 
do 
TR 

Fornecedor 
Goiasomper Distribuidora Ltda - EPP 

CNPJ n° 13.712.784/0001-22 
Endereço: Av. C 104 n°467, Qd. 259 Lt 01 — Jardim América 

CEP74250 -030— Goiânia/GO 
Tel: (62) 3921-6550 

e-mail: goiespaper@hotmaitcorn  
Representantes: CAIO CÉSAR ALVES FONSECA 

CPF: 040.975.751-98 

X Descrição do Material UrneWk Quantidade Valor 
Unitário Valor Total 

1 

Almofada p/ carimbo Caixa de metal, almofada 
esponja em tecido absorvente, 
entintada na cor azul, recarregável com tinta 
carimbo TC 42m1, medida 6,7 X11cm. 
Marca: MASTERPRINT 

UNIDADE 5000 3,45 17.250,00 

2 
Bloco autoadesivo pequeno Amarelo 51 x 38 mrr 
(post it). 
Marca JOCAR 

BLOCO 100 FL 4000 0,55 2.200,00 

3 
Bloco autoadesivo pequeno Amarelo 102 x 76 
mm (post it). 
Marca: JOCAR 

BLOCO 100 FL 4000 1,45 5.800,00 
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5 
Borracha plástica Branca, tipo "miolo de pão", 
com 

UNIDADE 3000 0,49 1.470,00 capa  protetora em plástico azul. 
	 Marca: MASTERPRINT 

6 

Caixa p/ Arquivo Morto Caixa Box 26 x 37 x 14 
cm (altura x comprimento x largura), 
confeccionada em papelão com espessura de nc 
mínimo 3mm, encaixe frontal com dobra interna 
na lateral e no fundo (trava de segurança) 
Marca: BECCUS 

UNIDADE 30000 35.400  ,18 1,00 

7 

Caneta esferográfica preta Corpo em acrílico, 
com suspiro lateral, ponta em tungstênio. Com  
número de lote e data de fabricação impressa 
na caneta. 
Marca: CABRINK 

UNIDADE 14000 0,31 4.340,00 

8 

Caneta esferográfica azul Corpo em acrílico, 
com suspiro lateral, ponta em tungstênio. Com  
número de lote e data de fabricação impressa na 
caneta. 
Marca: CABRINK 

UNIDADE 52000 0,31 16.120,00 

9 

Caneta esferográfica vermelha Corpo em 
acrílico, com suspiro lateral, ponta em 
tungstênio. Com  número de lote e data de 
fabricação impressos na caneta. 
Marca: CABRINK 

UNIDADE 10000 0,31 3.100,00 

10 

Caneta marca- texto Material plástico, tipo ponta 
f 
luorescente, cor amarela, características 
adicionais traço 5mm. 
Marca: BRW 

UNIDADE 3000 0,72 2,160,00 

11 
aios n° 2 Caixas com 100 unidades de clips em 
aço inoxidável 
Marca: XR 

CAIXA 100 
UNIDADES 2000 0,99 1.980,00 

12 
Clips n°4 Caixas com 50 unidades de clips em 
aço inoxidável 
Marca: XR 

CAIXA 50 
UNIDADES 4000 0,99 3.960,00 

i.z  
'''' 

Cola branca Tipo escolar, composição polivinil 
acetato - PVA, cor branca, aplicação papel, 
cortiça e material poroso, características 
adicionais, lavável; atóxica, peso líquido 90 
gramas, com bico dosificador. 
Marca: PIRATININGA 

UNIDADE 4000 0,82 3.280,00 

14 
Cola em bastão Sem solvente, com glicerina, 
peso líquido 8 gramas. UNIDADE 2500 0,49 1.225,00 
Marca: LEONORA 

15 
Corretivo liquido Frasco de 18 ml, lavável, não 
tóxico 
Marca: RADEX 

UNIDADE 1500 0,81 1.215,00 

i a  
"1  

Crachá horizontal com jacaré Em plástico 
resistente. Medidas internas: 7 x 10 cm, medidas 
externas 9 x 10,5 cm. Jacaré em aço inoxidável, 
disposto na horizontal. Com  suporte interno de 
papelão. 
Marca: ACP 

UNIDADE 60000 0,48 28.800,00 

18 
Envelope pardo 260 x 360 mm Grafite natural 
80g/m2. Caixa com 250 unidades. 
Marca: FORONI 

UNIDADE 60000 0,14 8.400,00 

19 
Envelope pardo 310 x 410mm Grafite natural 
80g/m2. Caixa com 250 unidades. 
Marca: FORONI 

UNIDADE 30000 0,19 5.700,00 

20 
Envelope pardo 200 x 280mm Grafite natural 
80g/m2. Caixa com 250 unidades. 
Marca: FORONI 

UNIDADE 30000 0,10 3.000,00 

21 	com 
Estilete estreito Corpo em plástico resistente, 

lâmina de aço. 
Marca: JOGAR 

UNIDADE 2500 0,42 1.050,00 
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(". 

Estilete largo Retrátil 6 1, lâmina em aço 
temperado, corpo injetado em polipropileno, 
trava e quebrador de lâmina removível, 
comprimento: 
23,5cm, largura: 9,0cm, altura: 2,5cm 
	 Marca: MASTERPRINT 

UNIDADE 3500 0195 3.325,00 

27 

Fita adesiva em PVC Medidas: 45 mm x 45 m; 
dorso: filme de polipropileno bioretato (0,025 mm 
de espessura); adesivo com base em borracha 
resinas; transparente; alto teor de aderência; 
	 Marca: EUROCEL 

e 	UNIDADE 12000 1,55 18.600,00 

2A  
"'I  

Fita crepe larga 48 mm x 50 m; papel crepado 
adesivo à base de borracha e resinas; alta 
aderência 
	 Marca: EUROCEL 

UNIDADE 12000 5,16 61.920,00 

31 
Grafite 0,5 Grafite para lapiseira n° 05 macio 26 
ou HB —12 x 1 — Tubos contendo 12 minas. 
	Marca: CONCEPT 

TUBO 12 
UNIDADES 800 0,19 152,00 

32 
Grafite 0,7 Grafite para lapiseira n°07 macio 2B 
ou HB —12 x 1 — Tubos contendo 12 minas. 
	Marca: CONCEPT 

TUBO 12 
UNIDADES 800 0,19 152,00 

34 
Grampo p/grampeador Na cor prata, referência 
26/6, caixa com 5000 grampos. 
	Marca: CIS 

CAIXA 5.000 
UNIDADES 3000 2,10 6.300,00 

36 
Lápis grafite n°2 Corpo externo em madeira, 
aproximadamente 17 cm. 
	Marca: LEONORA 

UNIDADE 3000 0,12 360,00 

g7  
"1  

Lapiseira 0,5 mm Com ponta fixa de 4 mm de 
comprimento, ideal para desenhos, trabalhos e 

UNIDADE 1000 2,21 2.210,00 

escnta em geral. Mecanismo preciso para o 
avanço do grafite. Clip removível e mecanismos 
internos em metal, com ponta rosqueável e 
borracha para apagar na parte superior da 
lapiseira. 
	Marca: MAXPRINT 

in  
'' 

Lapiseira 0,7 mm Com ponta fixa de 4 mm de 
comprimento, ideal para desenhos, trabalhos e 
escrita em 	Mecanismo geral. 	 preciso para o 

UNIDADE 1000 2,31 2.310,00 

lapiseira 

avanço do grafite. Clip removível e mecanismos 
internos em metal, com ponta rosqueável e 
borracha para apagar na parte superior da 

	Marca: MAXPRINT 

39 
Liga de borracha Elástico amarelo, n°18. pacote 
com 100g. 
	Marca: RED BOR 

PACOTE 1000 1000 1,44 1.440,00 

40 x folhas 
Livro Ata 100 folhas Capa dura, na cor preta; 

numeradas; folha de rosto branca, 21 cm 
30 cm. 
	Marca: TILIBRA 

UNIDADE 600 5,56 3.336,00 

41 	chanfrada. 
Marcador permanente Azul Sem odor, ponta tipo 

	Marca: BRW 
UNIDADE 4000 0,83 3.320,00 

42 	tipo 
Marcador permanente Preto Sem odor, ponta 

chanfrada. 
Marca: BRW 

UNIDADE 4000 0,86 3.440,00 

43 	ponta 
Marca: 

Marcador permanente Vermelho Sem odor, 
tipo chanfrada. 
BRW 

UNIDADE 2000 0,86 1.720,00 

Papel 
adesivo 

44 
 

gráficos 
Marca: 

Contact Rolo 45cm x 25 metros; com 
de ia qualidade, sendo o papel com d 
transparentes nas costas. 

POLIFIX 
ROLO 50 27,35 1.367,50 

Papel 
45 	alcalino; 

Marca: 

pl cópias A-4 Resma com 500 folhas; 
210 x 297; 75 g/m2; cor branca. 

CHAMEX 
RESMA 40000 13,66 546.400,00 
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46 
Pasta AZ Lombo estreito Lombo de 5 cm, garras 
de aço anti-ferrugem, 
	 Marca: FRAMA UNIDADE 800 6,38 5.104,00 

47 
Pasta AZ Lombo largo Lombo de 8 cm, garras 
de aço anti-ferrugem 
	 Marca: FRAMA UNIDADE 2000 5,90 11.800,00 

40  
- 

Pasta classificador c/ elástico Cor azul cobalto, 
em papelão, gramatura aproximada 60g. Elásticc 
de alta resistência. 
	 Marca: COLORPRESS 

UNIDADE 2000 1,13 2.260,00 

40  
Pasta classificador c/ elástico em poliondas 
Lombada de 2,0 cm, em plástico, tipo poliondas, 
cor azul cobalto. 
	 Marca: ALAPLAST 

UNIDADE 1000 1,55 1.550,00 

nn  
"I' 

Pasta classificador c/ elástico em poliondas 
Lombada de 4,0 cm, em plástico, tipo poliondas, 
cor azul cobalto. 
	Marca: ALAPLAST 

UNIDADE 1000 1,70 1.700,00 

ni  
"11  

Pasta classificador c/ elástico em poliondas 
Lombada de 6,0 cm, em plástico, tipo poliondas, 
cor azul cobalto. 
	Marca: ALAPLAST 

UNIDADE 1000 1,85 1.850,00 

n., 
''''' 

Pasta classificador rápido Cor azul cobalto, em 
papelão, gramat. aproximada 60 g. Com  grampo 
trilho. 
	Marca: COLORPRESS 

UNIDADE 3000 0,91 2.730,00 

„ 
Pasta plástica em L 120my produzido c/ plástico 
especial (Polipropileno - Cristal), Antirreflexo, 
Tamanho A4: 30,7 x 22,0 cm. 
	Marca: POLIBRAS 

UNIDADE 3000 0,45 1.350,00 

54 

Percevejo Para fixação de informativos em 
murais de feltro -tamanho 10mm, material: 
metal dourado, tratamento superficial latonado. 
Caixa com 100 unidades. 
	Marca: BRW 

CAIXA 100 
UNIDADES 1000 1,16 1.160,00 

Rç  
Pincel para CD Preto Pincel marcador 
permanente para CD, material plástico, tipo 
ponta poliester, cor tinta preta. 
	Marca: MAXPRINT 

UNIDADE 1500 1,19 1.785,00 

gn 
""*. 

Pincel para CD Vermelho Pincel marcador 
permanente para CD, material plástico, tipo 
ponta poliester, cor tinta vermelho. 
	Marca: MAXPRINT 

UNIDADE 1500 1,19 1.785,00 

57 	comprimento 
Prancheta em madeira Portátil, material eucatex, 

340 mm, largura 230mm, cor 
marrom, com prendedor metálico. 
Marca: SOUZA 

UNIDADE 1000 2,10 2.100,00 

58 	alta 
Régua 

Marca 

plástica 20 cm Plástico transparente de 
resistência. 

WALEU 
UNIDADE 10000 0,39 3.900,00 

59 	alta 
Régua 

Marca: 

plástica 30 cm Plástico transparente de 
resistência. 

WALEU 
UNIDADE 8000 0,39 3.120,00 

Tesoura 
on 	anatômico, 
'''' 	temperado; 

Marca: 

Média Cabo plástico em formato 
lâminas em aço inoxidável e 
tamanho: 21 cm. 

BRW 
UNIDADE 800 3,35 2.680,00 

3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não 
podendo ser prorrogada. 
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4. REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e orgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor. 
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Goiânia 	de março de 2018. 

bargador KISLEU DIAS 
-----Pi---esidente do TRE/GO 

EL FILHO 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e 
demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, bem como no 
edital. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°8.666/93. 

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 
7.892, de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes (se houver). 

Qt 

Senhor(a) CAIO CÉSAR ALVES FONSCECA 
Goiaspaper Distribuidora Ltda - Epp 

Testemunhas: 

At, 	CL, (n.4 ^  

   

tilm /4 1144; 

     

CPF: 	 -  

 

CPF:'  Slook Qi 5  
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AUTENTICAÇÃO(ÕES) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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JUCIANA PEREIRA DA SILVA
ANALISTA JUDICIÁRIO
DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Assinatura CONFIRMADA em 09/05/2018 às 16:32
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DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Assinatura CONFIRMADA em 09/05/2018 às 16:34


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

