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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pregão Eletrônico  SRP Nº 033/2013 – PRCI 102594 – Carimbos 

 

Ao 1º dia do mês de julho do ano de 2013, de um lado o 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. Mauro Antonio 

Pires Dias da Silva; e do outro lado, o Detentor da Ata melhor classificado – INKPOINT COMÉRCIO DE 
BRINDES E CARIMBOS LTDA.-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

nº 03.695.453/0001-78, com sede na Rua Diogo Nogueira Castilho, 07, Jd. Apura, São Paulo/SP, CEP 04470-160, 

telefones 11 5560-1840 e 11 5560-5069, neste ato representada por seu Gerente Comercial, Sr. Roberto Gomes Toro, 

brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 18.967.864 e inscrito no CPF sob nº 090.875.188-54, residente e 

domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, sito na Rua José Faria, 15, Jd. Apura, CEP 04470-150, 

vencedora da licitação em epígrafe resolvem registrar os seguintes preços: 

Item Descrição/Especificação técnica Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1 

Carimbo auto-entintado novo, em material 
plástico resistente de primeiro uso, com janela 
de visualização na parte superior, com 
almofada de tinta monocromática na cor preta 
ou na cor vermelha, placa de texto formato 
retangular na medida aprox. de 14 x 38 mm, 
texto da placa de borracha a confeccionar 
conforme necessidade do COREN-SP 

peça 300 5,16 1.548,00 

2 

Carimbo auto-entintado novo, em material 
plástico resistente de primeiro uso, com janela 
de visualização na parte superior, com 
almofada de tinta monocromática na cor preta, 
placa de texto formato retangular na medida 
aprox. de 40 x 60 mm, texto da placa de 
borracha a confeccionar conforme necessidade 
do COREN-SP 

peça 100 17,75 1.775,00 

4 

Carimbo auto-entintado novo, em material 
plástico resistente de primeiro uso, com janela 
de visualização na parte superior, com 
almofada de tinta monocromática na cor preta, 
placa de texto formato retangular na medida 
aprox. de 18 x 47 mm, texto da placa de 
borracha a confeccionar conforme necessidade 
do COREN-SP 

peça 100 9,63 963,00 

5 

Almofada de tinta de substituição para carimbo 
autoentintado, espuma monocromática para 
tinta preta ou vermelha (conforme necessidade 
do COREN-SP), na medida  de 14 x 38 mm 

peça 200 5,39 1.078,00 

7 
Almofada de tinta de substituição para carimbo 
autoentintado, espuma monocromática para 
tinta preta, na medida de 24 x 24 mm 

Peça 100 6,99 699,00 

8 
Almofada de tinta de substituição para carimbo 
autoentintado, espuma monocromática para 
tinta preta, na medida de 18 x 47  mm 

Peça 100 6,39 639,00 

9 

Carimbo tipo numerador automático, em 
material corpo metal, base metal niquelado e 
cabo plástico, medidas aproximadas 
retangulares de 57 x 38 mm, com mola de 06 
(seis) algarismos, sem placa de texto 

peça 40 69,90 2.796,00 
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10 

Carimbo autoentintado tipo datador, em 
material plástico resistente de primeiro uso, 
com janela de visualização na parte superior, 
com almofada de tinta monocromática na cor 
preta, caracteres com altura aprox. de 04 mm; 

peça 40 10,19 407,60 

11 
Borracha com texto confeccionado sob 
encomenda para carimbo auto-entintado, 
tamanho 14 x 38 mm 

peça 200 3,99 798,00 

VALOR TOTAL DOS ITENS:  R$  10.703,60  (dez mil, setecentos e três reais e sessenta centavos) 

 

Não haverá obrigatoriedade de a Administração contratar, podendo, inclusive realizar outro procedimento licitatório 

para contratação do mesmo objeto, nos termos do Art. 16º do Decreto nº 7.892/13, respeitando-se a preferência do 

beneficiário do registro, em igualdade de condições, nos termos do Art. 15, § 4º da Lei nº 8.666/93. 

Conforme a conveniência da Administração, será enviada convocação para assinatura de contrato e solicitação do 

item, que deverá ser executado conforme o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2013.  

O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura deste 

instrumento. 

A detentora deve manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, ciente de que a 

cada solicitação serão verificadas certidões relativas àquelas condições. 

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

 

São Paulo, 1º de julho de 2013. 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
Dr. Mauro Antonio Pires Dias da Silva 
Presidente  
 

 

 

 

INKPOINT COMÉRCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA.-EPP 
Sr. Roberto Gomes Toro 
Gerente Comercial 

 
 


