
 

 

  

 

ADENDO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS “C” – PE – 29/20 13 
 Identificador da licitação junto ao sítio de licit ações BB (licitações-e): nº 50 72 22 

 
 

O presente ADENDO tem por objeto o aditamento da Ata de Registro de 
Preços “C” do PE 29/2013, com substituição do preço unitário do item 3.1., que passou de 
R$158,70 (cento e cinqüenta e oito reais e setenta centavos) para R$156,68 (cento e 
cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos),  cujo objeto é Papel Couche Fosco 
Branco 170 gramas 660x960mm. Marca: Suzano, devido ao fato de ter havido negociação 
junto ao fornecedor com a redução do preço do item, passando o preço do  item 3.1 da ATA 
“C”  figurar conforme se denota adiante: 

 
 

ADJUDICATÁRIO: PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 
CNPJ: 20.764.981/0001-50 

Rua Siderose, 1.116 – Caiçara -  CEP 30775-120 – Belo Horizonte - MG 
Telefone/fax:  (31)3415.7033 
papyrus.papelaria@ig.com.br 

REPRESENTANTE: HELENO PIMENTEL PEREIRA 

 

LOTE 03 

OBJETO: FORNECIMENTODE CARTOLINA BRANCA, conforme especificações constantes do 
edital licitatório de f. 67/83 e da proposta comercial de f. 219. 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Registrada 

Preço Unitário 
Registrado 

3.1 
Papel Couche Fosco branco 170 
gramas 660X960mm. Marca: 
Suzano 

Pacote 
com 250 
folhas 

 
200 

pacotes 

R$ 156,68 (cento e 
cinquenta e seis 
reais e sessenta e 
oito centavos) 

3.2 
Papel Opaline branco 180 gramas– 
660X960 mm. Marca: Arjowigns 
 

Pacote 
com 250 
folhas 

 
100 

pacotes 

R$ 485,00 
(quatrocentos e 

oitenta e cinco 
reais) 

 

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos, a contar 
do recebimento da Nota de Empenho. 

 

DA ENTREGA: A entrega deverá ser feita no Centro de Logística Integrada TRT/MG, situado à 
Avenida Ápio Cardoso nº 100, bairro Cincão, Contagem/MG, CEP 32.371-615, devendo ser 
agendada através do telefone (31) 3391-1922, no horário de 09:00 às 12:00 horas  e de  13:00 às 
16:00 horas. 
 

• Todos os bens deverão ser entregues devidamente identificados: com a marca do produto, nome do 
fabricante; do fornecedor; o prazo de garantia e os dados referentes à nota fiscal (número e data de 
emissão). 



 

 

  

 

 

• Entregas não agendadas e/ou sem identificação individualizada do produto,  conforme acima, não serão 
recebidas.  

 

GARANTIA:  de no, mínimo, 12 (doze) meses, contra eventuais defeitos de fabricação 
e/ou transporte do material, contado do recebimento definitivo. 

 

GESTOR DO CONTRATO: Diretor da Secretaria de Apoio Administrativo. 
FISCAL  DO CONTRATO: Subsecretário da Gráfica. 

 

VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS:  até 12/12/2014. 

 

 

 

 
 

 


