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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015 (PRINCIPAL) 

Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 – Processo Administrativo nº 4812/2014 

Aos 17 dias do mês de julho do ano de 2015, 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 sua Presidente, Fabiola de Campos Braga Mattozinho; e 

do outro lado, a Detentora da Ata melhor classificada – JFKAS Materiais de Escritório Equipamentos e Suprimentos 

de Informática Ltda - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.404.846/0001-48, com sede 

na Avenida Santa Mônica nº 167 – Santa Mônica – São Paulo/SP - CEP 05171-000, telefone (11) 3906-8171, email: 

jfkas@jfkas.com.br, josecarlos@jfkas.com.br, katia@jfkas.com.br neste ato representado por seu sócio 

administrador, Sr. Alessandro Lopes da Silva, portador do RG nº 20.991.573-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob 

nº 173.104.058-03, residente e domiciliado na Rua São Francisco de Assis nº 65 – Vila Guedes – São Paulo/SP - 

CEP 05133-000, vencedora do lote 10 e itens 154 e 156 da licitação em epígrafe resolvem registrar os seguintes 

preços: 

Objeto: Aquisição de suprimentos para composição dos estoques de Almoxarifado do Coren-SP, na(s) seguinte(s) 

categoria(s): Materiais de escritório II e outros, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – 

Especificações Técnicas, do Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2015. 

Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quantidade 

registrada 

para o 

Coren-SP 

Unidade 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

10 58 

Apontador para lápis, material metal, 

tipo escolar, tamanho pequeno, 

quantidade de furos 1, lâmina em aço 

inoxidável. 

1.000 200 Peça 0,51 102,00 

10 59 

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. 

1.750 350 Peça 0,43 150,50 

10 60 

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. 

3.000 600 Peça 1,20 720,00 

10 61 

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).  

500 100 Peça 19,50 1.950,00 

mailto:jfkas@jfkas.com.br
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Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quantidade 

registrada 

para o 

Coren-SP 

Unidade 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

10 62 

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. 

11.000 2.200 Peça 0,63 1.386,00 

10 63 

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. 

500 100 Peça 0,63 63,00 

10 64 

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. 

1.500 300 Peça 0,63 189,00 

10 65 

Caneta hidrográfica preta com ponta 

de poliéster de 2.0 mm, escrita média, 

tinta permanente à base de solvente, 

para escrita em papelão e papel cartão, 

cor preta. 

1.000 200 Peça 2,00 400,00 

10 66 

Caneta hidrográfica tipo marcador 

permanente, com ponta de poliéster 

chanfrada 4.0 mm, tinta permanente à 

base de solvente, para escrita em 

papelão e papel cartão, cor preta. 

500 100 Peça 0,85 85,00 
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Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quantidade 

registrada 

para o 

Coren-SP 

Unidade 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

10 67 

Caneta tipo marcador para quadro 

branco, 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, vermelha ou 

preta, conforme necessidade do Coren-

SP. 

200 40 Peça 1,20 48,00 

10 68 

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. 

5.000 1.000 Peça 0,59 590,00 

10 69 

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. 

1.000 200 Peça 0,59 118,00 

10 70 

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. 

430 86 Peça 0,59 50,74 

10 71 

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. 

1.750 350 Peça 0,59 206,50 

10 72 

Clipe para papéis nº 2/0 em metal 

galvanizado formato paralelo – 

embalagem em caixa de papel cartão 

ou em lata de metal c/ 500g. 

500 100 Peça 5,98 598,00 

10 73 

Clipe para papéis nº 8/0 em metal 

galvanizado formato paralelo – 

embalagem em caixa de papel cartão 

ou em lata de metal c/ 500g. 

250 50 Peça 5,98 299,00 
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Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quantidade 

registrada 

para o 

Coren-SP 

Unidade 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

10 74 

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 110 g. 

Validade mínima de 12 (doze) meses. 

1.500 300 Frasco 0,60 180,00 

10 75 

Corretivo líquido branco, à base de 

solvente, pigmentos brancos e resina, 

aplicação papel branco, secagem 

rápida, frasco plástico com aprox. 18 ml 

e tampa com pincel aplicador, validade 

mínima de 12 (doze) meses.  

500 100 Frasco 0,89 89,00 

10 76 

Elástico em borracha natural ou látex 

nº 18, largura dobrada de 80 mm, 

espessura de 10 mm, inodoro, cor 

marrom ou pardo, pacote com 1 kg. 

500 100 Pacote 12,50 1.250,00 

10 77 

Estilete simples tipo estreito, material 

corpo plástico, comprimento mínimo 

120 mm, largura mínima da lâmina 10 

mm, tipo lâmina retrátil com trava de 

segurança, uso escritório. 

1.000 200 Peça 0,90 180,00 

10 78 

Etiqueta autoadesiva 2 colunas, 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. Validade mínima 

de 12 (doze) meses. 

400 80 Caixa 23,00 1.840,00 

10 79 

Etiqueta autoadesiva 3 colunas, 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. Validade mínima 

de 12 (doze) meses. 

250 50 Caixa 23,00 1.150,00 
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Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quantidade 

registrada 

para o 

Coren-SP 

Unidade 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

10 80 

Extrator de grampos em aço 

inoxidável, tipo espátula, comprimento 

150 mm e largura aprox. de 15 mm, 

tipo grampo 26/6. 

750 150 Peça 0,60 90,00 

10 81 

Fita adesiva composta de papel 

crepado (fita crepe) saturado coberto 

com adesivo à base de borracha e 

resina sintéticas, em rolo com largura 

de 18 mm e comprimento de 50m. 

350 70 Rolo 2,13 149,10 

10 82 

Fita adesiva transparente 12x50 de 

polipropileno ou celofane de alta 

adesão, lisa e sem rugas, tipo monoface 

12 mm x 50m, aplicação embalagem e 

escritório, rolo com diâmetro 

aproximado de 80 mm. 

600 120 Rolo 0,54 64,80 

10 83 

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, 

validade mínima de 12 (doze) meses. 

120 24 Peça 2,60 62,40 

10 84 

Fita para rotulador Brother MK-231 

(compatível com PT-65, PT-70, PT-75, 

PT-80, PT-85, PT-100, PT-110). Medida 

12 mm x 8 metros. Padrão Fita branca 

para impressão em preto. 

200 40 Peça 44,90 1.796,00 

10 85 

Fita plástica para embalagem tipo 

amarrilho, material ráfia, cor branca ou 

cristal, rolo com 1 Kg (aprox. 920 m). 

250 50 Rolo 7,85 392,50 

10 86 

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. 

1.000 200 Peça 5,37 1.074,00 

10 87 

Grampo para grampeador 23/10, 

material metal niquelado, tamanho 

23/10 - caixa com 5000 unidades. 

100 20 Caixa 14,11 282,20 
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Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quantidade 

registrada 

para o 

Coren-SP 

Unidade 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

10 88 
Grampo para grampeador 23/23, 

material metal niquelado, tamanho 

23/23 – caixa com 1000 unidades. 

100 20 Caixa 5,65 113,00 

10 89 
Grampo para grampeador 26/6, 

material metal cobreado, tamanho 

26/6 – caixa com 5000 unidades. 

1.250 250 Caixa 2,38 595,00 

10 90 

Grampo trilho em metal para pasta de 

dois furos, formato trilho, 

comprimento: 80 mm - caixa com 50 

unidades. 

250 50 Caixa 0,71 35,50 

10 91 

Grampo trilho em plástico 

polipropileno branco para pasta de 

dois furos, formato trilho, 

comprimento de 80 mm, pacote com 

50 unidades. 

1.000 200 Pacote 6,15 1.230,00 

10 92 

Lápis preto, material corpo em resina, 

formato hexagonal, carga grafite nº 2 

com camada protetora resistente a 

choques. 

1.750 350 Peça 0,14 49,00 

10 93 

Molhador de dedo em pasta, carga a 

base de glicóis e acido graxo, base e 

tampa em plástico e formato redondo, 

com 12 g, atóxico, aplicação manuseio 

de papeis. 

600 120 Peça 1,18 141,60 

10 94 

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. 

250 50 Peça 7,03 351,50 

10 95 

Papel carbonado na cor preta, 

confeccionado em película de poliéster, 

com carbono em face única, próprio 

para escrita em até 04 vias, em folha 

tamanho A4 (210 x 290 mm), em caixa 

com 100 folhas. 

250 50 Peça 22,50 1.125,00 

10 96 

Papel em bobina para calculadora, 

tamanho 57 mm x 30m, papel branco 

tipo off-set monolúcido ou similar, 45 

g/m2, 1 via. 

500 100 Peça 0,70 70,00 
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Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quantidade 

registrada 

para o 

Coren-SP 

Unidade 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

10 97 

Papel para embalagem tipo Kraft, cor 

marrom, gramatura mínima de 80g - 

rolo com 60 cm (largura) x aprox. 150 

m (comprimento). 

100 20 Rolo 19,80 396,00 

10 98 

Papel para uso em cavalete tipo flip-

chart, composto de papel tipo off-set 

75 g/m2 branco, medidas 640 x 880 

mm, com picote na parte superior, em 

blocos com 50 folhas cada, ranhuras na 

parte superior do bloco para encaixe no 

cavalete. 

100 20 Bloco 16,00 320,00 

10 99 

Papel tipo vergê cor branca - tamanho 

A4 - 210 x 297 mm- gramatura 180 

g/m2 – embalagem com 50 folhas - 

aplicação: impressoras laser e jato de 

tinta. 

500 100 Caixa 7,96 796,00 

10 100 

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, cores 

conforme necessidade do Coren-SP e 

disponibilidade do fornecedor. 

2.500 500 Peça 0,80 400,00 

10 101 

Pasta para arquivo tipo suspensa 

pendular, em material cartão 

marmorizado ou plastificado nas duas 

faces (interna e externa), gramatura 

aprox. 350 g/m2, 345 mm (largura) x 

250 mm (comprimento), com haste 

para 2 furos em plástico polietileno, 

com visor em plástico transparente e 

etiqueta branca para visor. 

2.500 500 Peça 1,90 950,00 

10 102 

Pasta para papéis tipo polionda com 

aba e elástico, cor azul translucido, 

tamanho aprox. 315 x 226 x 55 (altura x 

comprimento x largura) mm. 

500 100 Peça 3,20 320,00 



 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 8/11 

 

Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quantidade 

registrada 

para o 

Coren-SP 

Unidade 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

10 103 

Pasta registradora preta tipo AZ em 

cartão maciço de 2,4 mm, revestida 

interna e externamente 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. 

3.000 600 Peça 7,03 4.218,00 

10 104 

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, validade mínima de 08 (oito) 

meses. 

500 100 Peça 13,95 1.395,00 

10 105 

Pilha alcalina, tamanho mini, tensão 

12 v, modelo 21/23 – cartela com 1 

pilha. 

150 30 Cartela 2,20 66,00 

10 106 

Pilha alcalina, tamanho palito, modelo 

AAA, tensão 1,5 v – cartela c/ 2 pilhas, 

validade mínima de 08 (oito) meses. 

750 150 Cartela 2,50 375,00 

10 107 

Pilha alcalina, tamanho pequena, 

modelo AA, tensão 1,5 v – cartela c/ 2 

pilhas, validade mínima de 08 (oito) 

meses. 

750 150 Cartela 2,20 330,00 

10 108 

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. 

3.000 600 Peça 8,40 5.040,00 

10 109 

Prancheta oficio em plástico tipo 

poliestireno padrão fumê, tamanho 

padrão oficio, medidas aprox. 240 x 

340 mm, com prendedor em metal tipo 

wire-clip. 

250 50 Peça 7,15 357,50 
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Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quantidade 

registrada 

para o 

Coren-SP 

Unidade 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

10 110 

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. 

20.000 4.000 Peça 0,34 1.360,00 

10 111 

Recado autoadesivo amarelo 38x51, 

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. 

5.000 1.000 Pacote 2,50 2.500,00 

10 112 

Recado autoadesivo amarelo 76x102, 

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. 

6.500 1.300 Pacote 2,00 2.600,00 

10 113 

Régua para uso em escritório em 

material acrílico transparente – 

comprimento de 30 cm – graduação em 

cm/mm. 

1.000 200 Peça 0,80 160,00 

10 114 

Tesoura em lamina de aço inoxidável, 

comprimento mínimo 16 cm, cabo em 

plástico, aplicação papel/escritório. 

1.000 200 Peça 2,39 478,00 

10 115 

Tinta preta para carimbo à base de 

glicóis e corantes orgânicos especifica 

para carimbo auto-entintado, cor preta, 

frasco em plástico com 40 ml. 

500 100 Frasco 1,63 163,00 
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Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima para 

adesão por 

órgãos não 

participantes 

Quantidade 

registrada 

para o 

Coren-SP 

Unidade 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

n/c 154 

Coletor de impressões digitais, tipo 

portátil, formato redondo de aprox. 40 

x 10 mm (diâmetro x altura), 

capacidade mínima de 2000 impressões 

coletadas, não recarregável, com 

validade mínima de 06 (seis) meses. 

1.750 350 Peça 13,55 4.742,50 

n/c 156 

Grampo para grampeador elétrico 

Rapid 5080 Electronic, tamanho 13/32, 

material metal niquelado – em 

cartucho com 5000 grampos. 

75 15 Caixa 210,00 3.150,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO – R$ 49.383,34 (quarenta e nove mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e quatro 

centavos) 

 

1. 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 7.892/2013, respeitando-se a 

preferência do beneficiário do registro, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 

8.666/1993. 

2. Conforme a conveniência da Administração será enviada a Autorização de Compra acompanhada de sua 

respectiva Nota de Empenho. 

3. O fornecimento deverá ser executado conforme o Edital de Licitação e seus Anexos, os quais se vinculam a 

presente Ata em todos os termos. 

4. As despesas correrão pelo Elemento de Despesas nº 6.2.2.1.1.33.90.30.002 – Material de Expediente; 

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

deste instrumento. 

6. Não serão realizados acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo 

de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 (§ 1º do art. 12 do Decreto nº 7.892/2013). 

7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador (Coren-SP) promover as 

negociações com os fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”, inciso II, caput do art. 65 da Lei 

nº 8.666/1993. 

3.1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 

o órgão gerenciador convocará a Detentora da Ata para negociar a redução dos preços aos valores 

praticados pelo mercado. 

3.1.1. A Detentora da Ata que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado será liberada do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do período de 
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fornecimento, sem aplicação de penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos 

apresentados. 

3.2. Quando a Detentora da Ata não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá convocar os 

demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

3.2.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado obsevará a classificação original. 

3.2.2. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

8. O registro da Detentora da Ata será cancelado quando: 

4.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

4.1.2. Não acusar o recebimento da Nota de Empenho e da Autorização de Compra no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no 

art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

9. O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas no item acima, será formalizado por ofício do 

órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse 

público ou a pedido do fornecedor. 

11. A Detentora da Ata deve manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, 

ciente de que a cada pagamento serão verificadas certidões relativas àquelas condições. 

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

 

São Paulo, 17 de julho de 2015. 
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