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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 300/09 

 

Processo Administrativo nº 09/10/29499 

Interessado: Secretaria Municipal de Administração 

Modalidade: Pregão Presencial nº 176/09 

Objeto: Registro de Preços de materiais de escritório 

 

 

Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2009, na cidade de Campinas, Estado de São 

Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, n° 200, o MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS, devidamente representado, e a empresa MARCOS P. MUSICO – 

DISTRIBUIDORA EPP, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do 

Decreto Municipal n° 11.447/94 e alterações posteriores, e do Edital em epígrafe, ao 

Registro de Preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu(s) respectivo(s) 

preço(s) unitário(s): 

 

ITEM CÓD. 
PMC DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN QUANT. 

VALOR 
UNIT. 
(R$) 

LOTE 01 
 

01 
 

11077  
apontador para lapis, em plastico, tipo escolar. embalagem: 
apresentar caixa com 12 unidades.  

PC 2.939  
 1,14 

02 978 barbante cru, de 8 fios, apresentado em rolo com 400 gramas  PC 769  
 5,08 

03 11784  bobina para fax-simile, medindo 216mm de largura e 30 metros de 
comprimento.  

PC 3.589  
 4,96 

 
04 

 
11253  

borracha branca vinil, com protetor, medindo no mínimo 42 mm x 
21 mm x 11 mm  

PC 1.905  
 1,09 

14 

 
 

24258  

cd - compact disk (cdr) gravavel, com capacidade de 700mb x 80 
minutos, com velocidade mínima de 48 x, apresentado em 
embalagem plástica en- durecida tipo porta cd slin. obs.: cada cd e 
caixa slin equivale a uma peça.  

 
PC 5.743  

 2,12 

28 
18071  régua plástica transparente - 30 cm. embalagem: fardo com 25 

unidades. obs.: - cada regua equivale a uma peça; apresentar 
amostra do produto.  

 
PC 2.631  

 0,37 

 
30 

 
3504  

tesoura padrao universal, confeccionada totalmente em aço 
inoxidavel, medindo 8 pol de comprimento.  

PC 398  
 11,34 

 

LOTE 02 
6  11079  caneta esferografica escrita grossa na cor azul, com corpo em 

material plastico transparente, fabricacao nacional.embalagem: - 
caixa com 50 unidades.  

PÇ  30.954  
0,21 
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7  11080  caneta esferografica escrita grossa na cor preta, com corpo em 
material plastico transparente, fabricacao nacional. embalagem: 
- caixa com 50 unidades.  

PÇ  16.488  
0,21 

8  11081  caneta esferografica escrita grossa na cor vermelha, com corpo 
em material plastico transparente, fabricacao nacional. 
embalagem: - caixa com 50 unidades.  

PÇ  14.678  
0,21 

9  11090  caneta para marcar texto, cor amarela.  PÇ  3.114  0,75 
19  11022  lápis preto n.2, apresentar embalagem com 144 unidades. obs.: 

- cada lápis equivale a uma peça.  
PÇ  16.640  0,15 

25  11125  pincel atômico, tamanho grande cor azul  PÇ  1.256  0,84 
26  11126  pincel atômico, tamanho grande cor preta  PÇ  1.223  0,84 
27  11127  pincel atômico, tamanho grande cor vermelha.  PÇ  1.392  0,85 

LOTE 05 
17  11849  formulario continuo de 240 mm x 11 pol branco, uma via branco, 

80 colunas, micro serrilhado - caixa com 3.000 folhas. obs.: cada 
caixa equivale a uma peça.  

 
PÇ  

 
321  86,19 

20  12655  livro ata numerado e pautado, formato 220 x 330 mm, em capa 
preta endurecida100 folhas.embalagem: apresentar em fardos 
com 5 unidades.obs.: - cada livro equivale a uma peça;  

 
PÇ  

 
667  7,02 

 

                        Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo 

de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura. 

 

Campinas, 18 de dezembro de 2009. 

 

 

 

SAULO PAULINO LONEL 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

MARCOS P. MUSICO – DISTRIBUIDORA EPP 

Representante Legal: Carlos Alberto D. Lopes 

RG n° 9.368.557 

CPF n° 049.161.688-01 


