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Ata de Registro de Preços 

Pregão Presencial nº 001/2011 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, Autarquia Federal, inscrita no CNPJ 
sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-
000, neste ato representado por seu Presidente, Dr. Cláudio Alves Porto. 

DETENTORA– JAIR SILVA DOS SANTOS - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 
10.482.778/0001-38, com sede à Rua Benedito Coelho Neto n. 493 – Itaquera, São Paulo, SP, CEP 08295-010, 
neste ato representada pelo seu procurador João Carlos da Silva, portador do RG 34.168.523-9 SSP/SP e 
inscrito no CPF sob no. 296.651.878-21.brasileiro, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado 
de São Paulo, sito na  Rua José Baumann n. 151, Jardim Redil, CEP: 08215-255 

No dia primeiro de fevereiro do ano de 2011 , na Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, 
Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo – SP, de um lado o Conselho Regional de Enfermagem 
de São Paulo, neste ato por seu Presidente, Dr. Cláudio Alves Porto, e do outro JAIR SILVA DOS SANTOS – 
ME, neste ato representada pela seu procurador João Carlos da Silva, vencedora da licitação em epígrafe 
resolvem registrar os seguintes preços, do lote 001 do Pregão 001/2011: 

LOTE 001 

N. ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT UNID. PR. UNIT. VALOR TOTAL 

1 
Apontador para lápis, material metal, tipo escolar, 
tamanho pequeno, quantidade de furos 1, lâmina em aço 
inoxidável.  

JOCAR 300 peça R$ 0,45  R$ 135,00 

2 

Borracha tipo escolar em material látex sintético livre de 
PCV, tipo dura, tamanho pequeno, medidas aproximadas 
de 35 x 20 x 10 mm, com capa protetora ergonômica em 
plástico. 

JOCAR 200 peça R$ 0,54  R$ 108,00 

3 
Caixa para arquivo morto em papelão 480g, espessura 
aprox. 2 mm, formato ofício, cor marrom, medidas 
aproximadas 360 mm x 140 mm x 240 mm. 

TYP 500 peça R$ 0,81  R$ 405,00 

4 

Caixa para correspondência dupla, estilo bandeja, 
material acrílico transparente, medidas aproximadas de 
360 (comprimento) x 250 (largura) x 130 (altura) mm, 
tipo fixa (sem inclinação entre as bandejas). 

ACRINIL 100 peça R$ 16,20 R$ 1.620,00 

5 

Caneta esferográfica escrita grossa azul, tipo cristal, 
escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico 
poliestireno transparente em formato sextavado com 
orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera 
de tungstênio, tinta cor azul, tampas na cor da tinta. 

ITA 3.000 peça R$ 0,21 R$ 630,00 

6 

Caneta esferográfica escrita grossa preta, tipo cristal, 
escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico 
poliestireno transparente em formato sextavado com 
orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera 
de tungstênio, tinta cor preta, tampas na cor da tinta. 

ITA 6.000 peça R$ 0,21 R$ 1260,00 

7 

Caneta esferográfica escrita grossa verde, tipo cristal, 
escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico 
poliestireno transparente em formato sextavado com 
orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera 
de tungstênio, tinta cor verde, tampas na cor da tinta. 

ITA 1.000 peça R$ 0,21 R$ 210,00 

8 

Caneta esferográfica escrita grossa vermelha, tipo cristal, 
escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico 
poliestireno transparente em formato sextavado com 
orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera 
de tungstênio, tinta cor vermelha, tampas na cor da tinta. 

ITA 1.000 peça R$ 0,21 R$ 210,00 
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9 
Caneta hidrográfica com ponta de poliéster chanfrada 4.0 
mm, escrita grossa de 1.8 mm, tinta permanente à base de 
solvente, para escrita em papelão e papel cartão, cor preta. 

LYKE 100 peça R$ 1,09 R$ 109,00 

10 

Caneta hidrográfica tipo marcador, corpo plástico, ponta 
em poliacetal, tinta a base de álcool e resina na cor preta, 
escrita de ponta fina 1,00 mm, para marcação de CDs, 
DVDs, plásticos e acrílicos. 

JOCAR 100 peça R$ 1,91  R$ 191,00 

11 

Caneta tipo marcador com ponta porosa tipo chanfrada 
não-retrátil, corpo em material plástico com tampa na 
mesma cor da tinta, tinta à base de álcool apagável, 
própria para escrita em quadro branco, cores azul, preto 
ou vermelho, conforme necessidade do Coren/SP. 

JOCAR 100 peça R$ 1,37 137,00 

12 

Caneta tipo marca-texto amarela ponta porosa chanfrada 
de escrita entre 3.0 e 5.0 mm, material plástico, tinta de 
composição fluorescente, cor amarelo brilhante, tampa na 
cor da tinta. 

LYKE 700 peça R$ 0,54  R$ 378,00 

13 

Caneta tipo marca-texto laranja ponta porosa chanfrada 
de escrita entre 3.0 e 5.0 mm, material plástico, tinta de 
composição fluorescente, cor laranja brilhante, tampa na 
cor da tinta. 

LYKE  100 peça R$ 0,50  R$ 50,00 

14 

Caneta tipo marca-texto rosa ponta porosa chanfrada de 
escrita entre 3.0 e 5.0 mm, material plástico, tinta de 
composição fluorescente, cor rosa brilhante, tampa na cor 
da tinta. 

LYKE 100 peça R$ 0,50  R$ 50,00 

15 

Caneta tipo marca-texto verde ponta porosa chanfrada de 
escrita entre 3.0 e 5.0 mm, material plástico, tinta de 
composição fluorescente, cor verde brilhante, tampa na 
cor da tinta. 

LYKE 100 peça R$ 0,50 R$ 50,00 

16 

Cartucho de fita para rotulador Brother PT70BM, 
contendo 8 (oito) metros de fita, compatível com 
rotulador da linha M-Tape, largura da fita de 12 mm, 
escrita preta sobre fita branca. 

BROTHER 60 cartucho R$ 31,50  R$ 1.890,00 

17 
Clip para papéis nº 2/0 em metal galvanizado formato 
paralelo – embalagem c/ 500g. 

FIXPAPER 100 caixa R$ 4,50  R$ 450,00 

18 
Clip para papéis nº 8/0 em metal galvanizado formato 
paralelo – embalagem c/ 500g. 

FIXPAPER 100 caixa R$ 4,50  R$ 450,00 

19 

Cola branca em bastão, formato cilíndrico para aplicação 
em papel alcalino, cartolina e papel fotográfico, peso 10 
g, atóxica, à base de éter de poliglucosídeo, com validade 
mínima de 1 (um) ano. Embalagem com base giratória e 
tampa. 

PRITT 4.000 peça R$ 1,82  R$ 7.280,00 

20 

Cola branca líquida atóxica, tipo pastosa, à base de 
acetato de polivinila (PVA), secagem rápida, aplicação 
em papel alcalino, cartolina, papel fotográfico e madeiras 
leves, frasco em plástico com bico dosador, peso 90 g. 

QUALICOLOR 500 peça R$ 0,54  R$ 270,00 

21 
Corretivo líquido branco, à base de solvente, pigmentos 
brancos e resina, aplicação papel branco, secagem rápida, 
frasco com 20 ml e tampa com pincel aplicador. 

FRAMA 100 frasco R$ 0,54  R$ 54,00 

22 

Disco gravável tipo CD-R, capacidade 700 Mb, tempo 
duração 80 min, face de gravação cor prata, face superior 
com identificação da marca ou fabricante, tubo com 50 
unidades. 

ELGIN 15  tubo R$ 21,84  R$ 327,60 

23 
Disco gravável tipo DVD-R, capacidade 4,7 GB, face de 
gravação cor prata, face superior com identificação da 
marca ou fabricante, tubo com 50 unidades. 

ELGIN 15  tubo R$ 29,12  R$ 436,80 

24 
Elástico em borracha natural ou látex nº 18, largura 
dobrada de 80mm, espessura de 10 mm, inodoro, cor 
marrom ou pardo, pacote com 1 kg. 

ELAS 40 pacote R$ 9,10  R$ 364,00 
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25 

Envelope para circulação interna, tipo vai-vem, em papel 
tipo Kraft 110 g cor pardo ou marrom, com fecho de 
cordão, colunas de encaminhamento impressas de ambos 
os lados, medidas aproximadas 260 x 365 mm. 

SCRITY 25.000 peça R$ 0,27 R$ 6.750,00 

26 

Envelope tipo saco tamanho grande, confeccionado em 
papel Kraft natural cor marrom gramatura mínima de 80 
g/m2. Tamanho 260 x 360 mm. Com aba de no mínimo 3 
cm.  

SCRITY 500 peça R$ 0,13  R$ 65,00 

27 
Envelope vertical em plástico liso transparente espessura 
0,15 micra, tamanho Ofício aprox. 230 x 320 mm, com 4 
furos –  160 milheiros. 

ACP 160 milheiro R$ 109,20 R$ 17.472,00 

28 
Estilete simples tipo estreito, material corpo plástico, 
comprimento mínimo 120 mm, largura mínima da lâmina 
10 mm, tipo lâmina retrátil com trava, uso escritório. 

LYKE 150 peça R$ 0,59 R$ 88,50 

29 

Etiqueta auto-adesiva, em papel cor branca, formato 
retangular, medida aproximada da etiqueta: 33,9 mm x 
101,6 mm. Folha em formato carta (aprox. 215,9 x 279,4 
mm) com 2 colunas com 14 etiquetas cada folha. Caixa 
com 100 folhas. 

COLACRIL 60 caixa R$ 18,20 R$ 1.092,00 

30 

Etiqueta auto-adesiva, em papel cor branca, formato 
retangular, medida aproximada da etiqueta: 25,4 mm x 
66,7 mm. Folha em formato carta (aprox. 215,9 x 279,4 
mm) com 3 colunas com 30 etiquetas cada folha. Caixa 
com 100 folhas. 

COLACRIL 60 caixa R$ 18,20  R$ 1.092,00 

31 
Extrator de grampos em aço inoxidável, tipo espátula, 
comprimento 150 mm e largura aprox. de 15 mm, tipo 
grampo 26/6. 

MARCARI 100 peça R$ 1,37 R$ 137,00 

32 

Fita adesiva transparente de polipropileno ou celofane de 
alta adesão, lisa e sem rugas, tipo monoface 12 mm x 
40m, aplicação embalagem e escritório, rolo com 
diâmetro aproximado de 80 mm. 

FITPEL  50 rolo R$ 0,72 R$ 36,00 

33 

Fita adesiva transparente de polipropileno ou celofane de 
alta adesão, lisa e sem rugas, tipo monoface 12 mm x 
30m, aplicação embalagem e escritório, rolo com 
diâmetro interno aproximado de 26 mm. 

FITPEL 50 rolo R$ 0,45 R$ 22,50 

34 

Fita adesiva transparente em polipropileno de alta adesão, 
lisa e sem rugas ou bolhas, tipo monoface adesivo a base 
de hot melt, medidas de 45 mm x 50 m, aplicação 
embalagem. Faixa identificadora do inicio da fita. 

A.M. 600 rolo R$ 1,36 R$ 816,00 

35 

Fita para calculadora eletrônica Sharp EL26156, em 
tecido nylon tipo pv (duas cores: preto e vermelho). Fita 
de 13 mm de largura por 5 m de comprimento e com 2 
(dois) carretéis. 

DATATECH 30 rolo R$ 1,73 R$ 51,90 

36 
Fita para embalagem tipo amarrilho, material ráfia, cor 
branca ou cristal, rolo com 1 Kg (aprox. 920 m). 

TYP 40 rolo R$ 7,28 R$ 291,20 

37 

Grampeador manual capacidade mínima de 20 folhas, 
preto, estrutura metálica, apoio plástico, 2 posições para 
fixação e indicador de reabastecimento de grampos 26/6, 
aplicação papel, comprimento aproximado 13 cm. 

JOCAR 200 peça R$ 6,28 R$ 1.256,00 

38 
Grampo em metal para pasta de dois furos, formato trilho, 
comprimento: 80 mm - caixa com 50 unidades. 

RETLIT 120 caixa R$ 4,09 R$ 490,80 

39 
Grampo em plástico polipropileno branco para pasta de 
dois furos, formato trilho, comprimento de 80 mm, pacote 
com 50 unidades. 

TYP 120 pacote R$ 4,09 R$ 490,80 
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40 
Grampo para grampeador, material metal cobreado, 
tamanho 26/6 – caixa com 5000 unidades. 

JOCAR 300 caixa R$ 1,63  R$ 489,00 

41 
Grampo para grampeador, material metal niquelado, 
tamanho 23/10 -caixa com 5000 unidades. 

JOCAR 10 caixa R$ 9,00  R$ 90,00 

42 
Grampo para grampeador, material metal niquelado, 
tamanho 23/23 – caixa com 1000 unidades. 

JOCAR 10 caixa R$ 9,00  R$ 90,00 

43 

Lápis preto, material corpo em madeira de 
reflorestamento (certificação FSC), na cor preto 
envernizado fosco, formato redondo, carga grafite preto 
nº 2, já apontado. 

FABER 1.000 peça R$ 0,27 R$ 270,00 

44 
Lápis preto, material corpo em resina, formato hexagonal, 
carga grafite nº 2 com camada protetora resistente a 
choques. 

JOCAR 600 peça R$ 0,17 R$ 102,00 

45 
Molhador de dedo em pasta, carga a base de glicois e 
ácido graxo, base e tampa em plástico e formato redondo, 
com 12 g, atóxico, aplicação manuseio de papéis. 

ALI 300 peça R$ 1,45  R$ 435,00 

46 

Organizador de mesa com 3 compartimentos (para lápis, 
clipes e lembrete) em acrílico padrão fumê resistente, 
medidas aprox.: 230 (comprimento) x 80 (largura) x 140 
(altura) mm. 

WALEU 50 peça R$ 5,36 R$ 268,00 

47 
Papel em bobina para calculadora, tamanho 57mm x 30m, 
papel branco tipo monolúcido 45 g/m2, 1 via. 

ALOFORM 80 bobina R$ 0,63  R$ 50,40 

48 
Papel térmico em bobina/rolo, tamanho 80 mm x 40 m, 
gramatura 56 g/m2, 1 via, para impressora de senha 
marca Spider, na cor amarela. 

ALOFORM 200 rolo R$ 1,36  R$ 272,00 

49 
Papel térmico em bobina/rolo, tamanho 57 mm x 40 m, 
gramatura 56 g/m2, 1 via, tipo “cartão de crédito”, para 
impressora de senha, na cor amarela. 

ALOFORM 600 rolo R$ 0,63 R$ 378,00 

50 

Pasta arquivo tipo dobrada, em material cartão 
plastificado, medidas aproximadas 336 mm x 240 mm, 
prendedor interno tipo grampo trilho, gramatura mínima 
240 g/m2, cor conforme necessidade do Coren/SP e 
disponibilidade do fornecedor. 

MARCARI 800 peça R$ 0,54 R$ 432,00 

51 
Pasta em plástico polipropileno cor azul com canaleta 
removível na cor azul – medidas aproximadas 330 mm x 
222 mm. 

ALAPLAST 1.800 peça R$ 1,00 R$ 1.800,00 

52 
Pasta em plástico polipropileno, transparente com 
canaleta removível na cor branca – medidas aproximadas 
330 mm x 222 mm. 

ALAPLAST 3.600 peça R$ 1,00 R$ 3.600,00 

53 

Pasta para arquivo tipo suspenso pendular, em material 
cartão marmorizado/plastificado, gramatura 350 g/m2, 
345 mm (largura) x 250 mm (comprimento), com haste 
para 2 furos em plástico polietileno. 

TYP 1.000 peça R$ 0,81  R$ 810,00 

54 
Pasta para papéis tipo polionda com aba e elástico, cor 
azul translúcido, tamanho aprox. 315 x 226 x 55 (altura x 
comprimento x largura) mm . 

ALAPLAST 200 peça R$ 1,40 R$ 280,00 
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55 

Pasta registradora tipo AZ em cartão maciço de 2,4 mm, 
revestido com plástico polipropileno ou PVC camurça de 
0,20 mm, medidas 350 mm (altura) x 280 mm 
(comprimento) x 80 mm (largura), cor preta, prendedor 
interno em ferragem niquelada com 2 furos, bolsa plástica 
transparente para etiqueta. 

MASSIMEX 600 peça R$ 6,28 R$ 3.768,00 

56 

Pasta registradora tipo AZ em cartão maciço de 2,4 mm, 
revestido com plástico polipropileno ou PVC camurça de 
0,20 mm, medidas 350 mm (altura) x 280 mm 
(comprimento) x 80 mm (largura), cor amarela, prendedor 
interno em ferragem niquelada com 2 furos, bolsa plástica 
transparente para etiqueta. 

MASSIMEX 200 peça R$ 6,30  R$ 1.260,00 

57 

Perfurador para papel, estrutura metálica, tratamento 
superficial pintado, cor preta, capacidade de 20 a 25 fls, 
funcionamento manual, com 2 furos, depósito e régua 
para medida da folha. 

JOCAR 200 peça R$ 7,06 R$ 1.412,00 

58 
Pilha alcalina, tamanho mini, tensão 12v, modelo 21/23 – 
cartela com 1 pilha. 

ELGIN 200 cartela R$ 4,42  R$ 884,00 

59 
Pilha alcalina, tamanho palito, modelo AAA, tensão 1,5 v 
– cartela c/ 2 pilhas. 

ELGIN 250 cartela R$ 1,60 R$ 400,00 

60 
Pilha alcalina, tamanho pequena, modelo AA, tensão 1,5 
v – cartela c/ 2 pilhas. 

ELGIN 500 cartela R$ 1,60  R$ 800,00 

61 

Porta revistas tipo caixa - tamanho grande medidas 260 
(comprimento) x 300 (altura) x 100 mm (largura) – em 
papel cartão maciço de 2,4 mm, revestido de plástico 
polipropileno ou PVC camurça de 0,20 mm, cor preta, 
com porta etiqueta em plástico transparente, finalidade 
escritório. 

TYP 500 peça R$ 10,70 R$ 5.350,00 

62 
Prancheta em plástico tipo poliestireno padrão fumê, 
tamanho padrão oficio, medidas aprox. 240 x 340 mm, 
com prendedor em metal tipo wire-clip. 

CARBRINK 150 peça R$ 5,36 R$ 804,00 

63 
Prancheta em plástico tipo poliestireno padrão fumê, 
tamanho padrão meio oficio, medidas aprox. 160 x 240 
mm, com prendedor em metal tipo wire-clip. 

CARBRINK 50 peça R$ 2,92  R$ 146,00 

64 
Protetor em plástico PVC liso transparente para cédula de 
documentos tamanho 10,5 x 7,5 cm com aba de 2 cm, 
espessura de 0,15 mm. 

ACP 80.000 peça R$ 0,17  R$ 13.600,00 

65 

Recado auto-adesivo amarelo, em papel off-set, adesivo 
acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 
76 x 102 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em 
filme de polipropileno, papel na cor amarela brilhante, 
adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, 
transf. quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2, pacote 
com 1 (um) bloco. 

KONEKS 2.000 pacote R$ 1,69 R$ 3.380,00 

66 

Recado auto-adesivo amarelo, em papel off-set, adesivo 
acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 
38 x 51 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em 
filme de polipropileno, papel na cor amarela brilhante, 
adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, 
transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2. Pacote 
com 4 (quatro) blocos. 

KONEKS 1.700 pacote R$ 1,69 R$ 2.873,00 

67 
Régua para uso em escritório em material acrílico 
transparente – comprimento de 30 cm – graduação em 
cm/mm. 

WALEU 150 peça R$ 0,63  R$ 94,50 
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68 
Tesoura com lâmina de aço inoxidável, comprimento 
mínimo 16 cm, cabo em plástico, aplicação 
papel/escritório. 

CIS 100 peça R$ 0,54  R$ 54,00 

69 
Tinta para carimbo à base de glicois e corantes orgânicos 
específica para carimbo auto-entintado, cor preta, frasco 
em plástico com 40 ml. Sem óleo. 

JAPAN 100 frasco R$ 1,27 R$ 127,00 

70 
Tinta para carimbo à base de glicois e corantes orgânicos 
específica para carimbo auto-entintado, cor vermelha, 
frasco em plástico com 40 ml. Sem óleo. 

JAPAN 50 frasco R$ 1,28 R$ 64,00 

Valor Global do Lote 01: R$ 91.600,00 (noventa e um mil e seiscentos reais) 

 

A presente Ata de Registro de Preços obedece às seguintes condições: 

 

1 OBJETO 

1.1 A DETENTORA obriga-se a entregar materiais de escritório, de acordo com as especificações do Edital 

de PREGÃO PRESENCIAL - SRP nº 001/2011 - Lote 001, seus Anexos e a proposta apresentada pela 

Detentora. 

2 VALOR 

2.1 O valor do presente registro obedece ao disposto no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2011, seus 

anexos e a proposta apresentada pela Detentora. 

2.2 O valor global do lote perfaz a quantia de R$ 91.600,00 (noventa e um mil e seiscentos reais). 

3 DEVERES DA DETENTORA 

3.1 Entregar o objeto licitado na sede do Coren/SP, situada a Alameda Ribeirão Preto nº. 82, Bela Vista, 

São Paulo – SP – CEP: 01331-000, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. 

4 ENTREGA E RECEBIMENTO 

4.1 A Detentora deverá entregar o material requisitado em até 15 (quinze) dias corridos do recebimento da 

requisição de material. 

4.1.1 A nota fiscal deve vir com a descrição detalhada dos produtos, bem como com a indicação 

expressa dos encargos, impostos e tributos passíveis de retenção na fonte. 

4.2 Os documentos devem ser entregues ao Gestor da Ata de Registro de Preços, que em posse, receberá 

provisoriamente o material pelo prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

4.3 Após o prazo de 5 (cinco) dias úteis, verificada compatibilidade do material com o Edital e Proposta, 

será recebido definitivamente, emitindo-se o Termo de Recebimento Definitivo, conforme Anexo VIII– 

Modelo de Termo de Recebimento Definitivo. 

4.4 Constatadas irregularidades, a Administração poderá: 

4.4.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 

ou complementação, ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 



 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

Alameda Ribeirão Preto, 82 São Paulo – SP CEP 01331-000 – Tel.: (11) 3225-6360 / 3225-6383            Página 7 de 9 
www.corensp.org.br / e-mail: compras@webcorensp.org.br 

 

4.4.2 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente registrado; 

4.4.3 Na hipótese do subitem anterior, o prazo previsto para o recebimento provisório será 

interrompido até que sejam sanadas as irregularidades, recomeçando seu cômputo apenas quando 

da efetivação da nova entrega dos materiais substituídos ou complementados; 

4.4.4 O recebimento do material substituído ou complementado dar-se-á de forma provisória, a fim de 

que seja novamente aferida a sua compatibilidade com os termos do presente Edital; 

4.4.5 Verificando-se que a nova entrega está em termos, será emitido o Termo de Recebimento 

Definitivo; 

4.4.6 Caso a nova entrega ainda se verifique fora dos padrões do Edital, a Administração optará entre 

notificar novamente a Contratada ou declarar o inadimplemento da avença administrativa, com a 

aplicação das sanções pertinentes. 

5 DO PAGAMENTO  

5.1 Recebido definitivamente o material, o Coren/SP efetuará o pagamento em 05 (cinco) dias úteis. 

5.2 Havendo atraso nos pagamentos por parte do Contratante, sobre a quantia devida incidirá correção 

monetária nos termos da Lei, calculados pro rata tempore em relação ao atraso verificado. 

5.3 A cada pagamento será verificada a retenção na fonte ou solidária de impostos e contribuições sociais, 

conforme as Legislações pertinentes ao ramo de atividade, que devem vir expressas na Nota Fiscal. 

6 REAJUSTE 

6.1 Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis. 

7 DAS SANÇÕES 

7.1 Além das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, serão 

cominadas as seguintes penas, podendo haver aplicação cumulativa de sanções. 

7.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à Detentora as seguintes sanções: 

7.2.1 Multa de 0,0667% (seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento) por dia de atraso, 

calculada sobre o valor adjudicado (aplicação do divisor doze sobre o valor total adjudicado), 

limitada a 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido para entrega do objeto; após o que será 

considerado, o atraso, como inexecução contratual; 

7.2.2 Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecução parcial da Ata de Registro de Preços, 

calculada sobre o valor total adjudicado, com a possibilidade de cumulação com a pena de 

suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

7.2.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total da Ata de Registro de Preços, 

calculada sobre o valor total da adjudicação, com a possibilidade de cumulação com a pena de 
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declaração de inidoneidade, e suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os  motivos determinantes ou até que seja 

promovida a devida reabilitação; 

7.2.4 Estas penalidades não impedem a aplicação, isolada ou cumulada, do disposto no art. 7º da Lei 

10.520/02; 

7.2.5 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido da Ata de Registro de Preços,  

exceto a prevista no caso de inexecução total; 

7.3 As penalidades serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa; 

7.4 As multas cominadas antes do pagamento devido à Detentora serão compensadas; 

7.5 As multas cominadas após o pagamento deverão ser pagas em 5 (cinco) dias após a notificação, 

através de boleto bancário a ser enviado à Detentora, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

 

8 VIGÊNCIA 

8.1 A presente Ata de Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, de 01/02/2011 a 31/01/2012 

 

9 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

9.1 A Lei Federal 8.666/93 e o Decreto 3.931/2001, com suas alterações posteriores, regerão as hipóteses 

não previstas nesta Ata de Registro de Preços. 

9.2 No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente Contrato, tais dúvidas serão 

resolvidas com o auxílio dos postulados que norteiam o  Direito Administrativo e as suas leis de 

regência, assim como da Legislação Civil, no que couber. 

 

10 DESPESA 

10.1 As despesas resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços serão atendidas através da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

10.1.1 Lote 1: Código Orçamentário – 31.20.01 

 

11 RESCISÃO 

11.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, caso se materialize uma, ou mais, das 

hipóteses contidas no artigo 78, itens I a XVII, da Lei nº 8.666/93. 

 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Será Gestor da presente Ata de Registro de Preços, o Sr. Donizete Floriano. 

12.2 A Detentora deverá manter durante toda a execução do ajuste, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na Licitação. 
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13 DO FORO 

13.1 É competente o Foro da Seção Judiciária de São Paulo para a solução dos conflitos eventualmente 

decorrentes da presente relação contratual. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor. 

 

São Paulo, 01 de fevereiro de 2011 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
Dr. Cláudio Alves Porto 
Presidente  
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