
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ

REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/2016 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO

A União,  por  intermédio da  Justiça  Federal  de  Primeiro Grau  -  PI,  com registro  no CNPJ/MF n.
05.445.642/0001-18  e  sede  na  Avenida  Miguel  Rosa,  7315,  Redenção,  Teresina-PI,  neste  ato
representada pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Agliberto Gomes Machado, brasileiro, casado, CPF nº
226.907.863-20,  RG nº 550.352-SSP/PI, residente e domiciliada nesta Capital, doravante designada
simplesmente JUSTIÇA FEDERAL - PI, nos termos da lei n. 10.520/2002, Lei n. 8.666/93 e suas
alterações, Decreto n. 7.892/2013 e demais normas aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Presencial n. 07/2016, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor
Beneficiário R SILVA E SOUSA LTDA EPP, CNPJ: 86.913.951/0001-77, com sede na av. Odilon
Araújo,  528-A,  Bairro  Piçarra.  Teresina/PI,  CEP:  64.076-410   telefone  (86)  3222-7116,  e-mail
ribamarfamilia@yahoo.com.br  ,  representada  pelo   Sr.  José  de  Ribamar  Viana  da  Silva,  CPF  n.
428.622.563-15, conforme abaixo:

ITEM QDE UNID DESCRIÇÃO
V.
UNIT
(R$)

V.
TOTAL
(R$)

1 20 CTO

Capa para Processo Judicial  -  Ações Ordinárias,  em
cartolina na cor rosa, gramatura 240 g/m², impressão
em negrito, plastificada em ambas as faces (interna e
externa), um vinco, dois furos centralizados na frente
da  capa,  posicionados  um centímetro  após  o  vinco,
com as dimensões: aberta - 51cm de comprimento x
35cm  de  altura;  fechada  (frente)  -  24cm  de
comprimento  x  35cm  de  altura;  fechada  (fundo)  -
27cm  de  comprimento  x  35cm  de  altura.  Brasão  e
demais  inscrições  devidamente  centralizados.  O
material  deverá  ser  entregue  acondicionado  em
pacotes rotulados com nome e cor da capa, com 100
capas abertas. Modelo e especificações disponíveis na
seção  de  material  e  patrimônio,  com  emissão  de
atestado de vista aos licitantes. garantia mínima de 24
meses contra possíveis defeitos gráficos, de impressão,
plastificação,  perfuração,  corte,  cor  e  vinco.  Obs:  o
material  deverá  ser  entregue  embalada  com  100
unidades, em embalagens de plásticas ou papel grafite
e rotuladas.

90,00 1.800,00
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2 40 CTO

Capa  para  Processo  Judicial  -  Ações  Criminais,  em
cartolina na cor azul, gramatura 240 g/m², impressão
em negrito, plastificada em ambas as faces (interna e
externa), um vinco, dois furos centralizados na frente
da  capa,  posicionados  um centímetro  após  o  vinco,
com as dimensões: aberta - 51cm de comprimento x
35cm  de  altura;  fechada  (frente)  -  24cm  de
comprimento  x  35cm  de  altura;  fechada  (fundo)  -
27cm  de  comprimento  x  35cm  de  altura.  Brasão  e
demais  inscrições  devidamente  centralizados.  O
material  deverá  ser  entregue  acondicionado  em
pacotes rotulados com nome e cor da capa, com 100
capas abertas. Modelo e especificações disponíveis na
seção  de  material  e  patrimônio,  com  emissão  de
atestado de vista aos licitantes. Garantia mínima de 24
meses contra possíveis defeitos gráficos, de impressão,
plastificação,  perfuração,  corte,  cor  e  vinco.Obs:  o
material  deverá  ser  entregue  embalada  com  100
unidades, em embalagens de plásticas ou papel grafite
e rotuladas.

79,00 3.160,00

3 20 CTO

Capa para Processo Judicial – Execuções, em cartolina
na  cor pêssego,  gramatura  240  g/m²,  impressão  em
negrito,  plastificada  em  ambas  as  faces  (interna  e
externa), um vinco, dois furos centralizados na frente
da  capa,  posicionados  um centímetro  após  o  vinco,
com as dimensões: aberta - 51cm de comprimento x
35cm  de  altura;  fechada  (frente)  -  24cm  de
comprimento  x  35cm  de  altura;  fechada  (fundo)  -
27cm  de  comprimento  x  35cm  de  altura.  Brasão  e
demais  inscrições  devidamente  centralizados.  O
material  deverá  ser  entregue  acondicionado  em
pacotes rotulados com nome e cor da capa, com 100
capas abertas. Modelo e especificações disponíveis na
seção  de  material  e  patrimônio,  com  emissão  de
atestado de vista aos licitantes. Garantia mínima de 24
meses contra possíveis defeitos gráficos, de impressão,
plastificação,  perfuração,  corte,  cor  e  vinco.Obs:  o
material  deverá  ser  entregue  embalada  com  100
unidades, em embalagens de plásticas ou papel grafite
e rotuladas.

128,00 2.560,00

4 200 CTO

Capa  para  Processo  Judicial  -  Juizado  Especial
Federal, em cartolina na cor rosa, gramatura 240g/m²,
plastificada em ambas as faces (interna e externa), nas
seguintes dimensões: aberta - 48,7cm de comprimento
x  34cm  de  altura;  fechada  (frente)  -  23,5cm  de
comprimento  x  34cm  de  altura;  fechada  (fundo)  -
25,2cm de comprimento x 34cm de altura. Impressão
em negrito.  Brasão e demais inscrições devidamente
centralizados.  Um vinco,  dois furos  centralizados na

84,00 16.800,00
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frente  da  capa,  posicionados  um  centímetro  após  o
vinco. Modelo e especificações na seção de material e
patrimônio,  com  emissão  de  atestado  de  vista  aos
licitantes.  O  material  deverá  ser  entregue
acondicionado em pacotes rotulados com nome e cor
da capa, com 100 capas abertas. Garantia mínima de
24  meses  contra  possíveis  defeitos  gráficos,  de
impressão,  plastificação,  perfuração,  corte,  vinco  e
cor.Obs: o material deverá ser entregue embalada com
100 unidades,  em embalagens de  plásticas  ou  papel
grafite e rotuladas.

6 600 UN

Envelope, tipo saco, medindo 36cm de largura x 47cm
de  comprimento.  sem  inscrição,  na  cor  amarela.
modelo  e  especificações  na  seção  de  material  e
patrimônio,  com  emissão  de  atestado  de  vista  aos
licitantes.  o  material  deverá  ser  entregue
acondicionado em pacotes de 100 unidades. garantia
mínima de 24 meses contra possíveis defeitos gráficos.

0,98 588,00

7 50 MIL

etiqueta em papel auto colante para identificação de
visitantes, em cores variadas,

com a inscrição VISITANTE, medindo 4 cm x 4 cm,
acomodadas  em  cartelas  de  papel  tamanho  A4.  As
etiquetas deverão ser confeccionadas em cinco cores
diferentes, conforme modelo.

Obs:  O  material  deverá  ser  entregue  da  seguinte
forma:

1) - 10 (dez) milheiro etiquetas na cor VERDE

2)- 10 (dez) milheiro etiquetas na cor VERMELHA

3) - 10 (dez) milheiro etiquetas na cor AZUL

4) - 10 (dez) milheiro etiquetas na cor LARANJA

5) - 10 (dez) milheiro etiquetas na cor ROSA

20,00 1.000,00

Este Registro de Preços tem vigência até 03/08/2017. O extrato desta Ata será publicado no DOU.

As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto n. 7.892/2013, do Processo SEI
N. 44-18.2016.4.01.8011 e Pregão Eletrônico N. 07/2016 integram esta Ata de Registro de Preços,
independentemente de transcrição.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata,  assinam este instrumento a
Justiça Federal - PI e o fornecedor registrado, na pessoa do seu representante legal.

Teresina, 04 de agosto de 2016.

Agliberto Gomes Machado

Diretor do Foro
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José de Ribamar Viana da Silva

Representante Legal da Empresa R SILVA E SOUSA LTDA-EPP

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.  08/2016

São registrados no CADASTRO DE RESERVA abaixo, nos termos do art. 11 do Decreto nº 7.892/13,
os  seguintes  fornecedores  que  aceitaram cotar  o  fornecimento dos bens  com preço  igual  ao  do(s)
vencedor(es) da licitação:

ITEM Nº 01 PREÇO UNITÁRIO: R$ 90,00

CLASSIF. DADOS DO FORNECEDOR QUANTIDADE

2º Invista Publicidade Eventos e Editora Gráfica Ltda 20

3º J.G. de Sousa Gráfica e Editora 20

ITEM Nº 02 PREÇO UNITÁRIO: R$ 79,00

CLASSIF. DADOS DO FORNECEDOR QUANTIDADE

2º Invista Publicidade Eventos e Editora Gráfica Ltda 40

3º J.G. de Sousa Gráfica e Editora 40

ITEM Nº 03 PREÇO UNITÁRIO: R$ 128,00

CLASSIF. DADOS DO FORNECEDOR QUANTIDADE

2º Invista Publicidade Eventos e Editora Gráfica Ltda 20

3º J.G. de Sousa Gráfica e Editora 20

ITEM Nº 04 PREÇO UNITÁRIO: R$ 84,00

CLASSIF. DADOS DO FORNECEDOR QUANTIDADE

2º Invista Publicidade Eventos e Editora Gráfica Ltda 200

3º J.G. de Sousa Gráfica e Editora 200

ITEM Nº 05 PREÇO UNITÁRIO: R$ 3,20
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CLASSIF. DADOS DO FORNECEDOR QUANTIDADE

2º Invista Publicidade Eventos e Editora Gráfica Ltda 100

ITEM Nº 06 PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,98

CLASSIF. DADOS DO FORNECEDOR QUANTIDADE

2º Invista Publicidade Eventos e Editora Gráfica Ltda 20

3º J.G. de Sousa Gráfica e Editora 20

ITEM Nº 07 PREÇO UNITÁRIO: R$ 20,00

CLASSIF. DADOS DO FORNECEDOR QUANTIDADE

2º Editora Gráfica Aliança Ltda 50

3º Invista Publicidade Eventos e Editora Gráfica Ltda 50

4º J.G. de Sousa Gráfica e Editora 50

Documento assinado eletronicamente por Agliberto Gomes Machado, Diretora do Foro, em
04/08/2016, às 15:53 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por José de Ribamar Viana da Silva, Usuário Externo,
em 10/08/2016, às 10:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 2590644 e o código CRC 21A99EF7.
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