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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2015 (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 – M N Castropil Embalagens – ME, Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.303.916/0001-86, com sede na Rua Monte Azul nº 105 – Quarta Parada – São 

Paulo/SP – CEP 03331-020, telefone (11) 2729-1948 / 3582-0290, email: click.licitacao@uol.com.br, neste ato 

representada por sua Diretora, Sra. Maria Natalina Castropil, portadora do RG nº 8.543.947 SSP/SP e inscrito no CPF 

sob nº 324.434.238-83, residente e domiciliada na Rua Artur Bernardes nº130 – Vila Invernada – São Paulo/SP - 

CEP 03349-020, vencedora do lote 13 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 descartáveis e de limpeza II, 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  

Quantidade 

registrada  

Unidad

e 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

13 133 

Água Sanitária, composta de solução aquosa à 

base de cloro, hipoclorito de sódio, hidróxido 

de sódio, água e essência; teor de cloro ativo 

2,0 a 2,5, em frasco plástico com 1 litro. 

750 150 Frasco 1,85 277,50 

13 134 

Álcool etílico líquido para limpeza, 

transparente, com graduação alcoólica de 92,8 

º, composto de Álcool etílico, desnaturante e 

essência, em frasco plástico transparente com 

1 litro do produto e tampa com rosca e lacre. 

800 160 Frasco 4,40 704,00 

13 135 

Copo em plástico descartável branco 

capacidade 110 ml padrão ABNT/Norma NBR 

14865. Corpo em poliestireno com espessura 

idêntica e uniforme tanto na base quanto no 

topo. Altura entre 59 e 61 mm e boca com 

diâmetro Maximo de 65 mm. Aplicação: 

bebidas quentes. Em pacotes plásticos 

transparentes com 100 unidades cada. 

21.500 4.300 Pacote 4,20 18.060,00 

13 136 

Copo em plástico descartável branco 

capacidade 50 ml padrão ABNT/Norma NBR 

14865. Corpo em poliestireno com espessura 

idêntica e uniforme tanto na base quanto no 

topo. Altura entre 40 e 42 mm e boca com 

diâmetro Maximo de 52 mm. Aplicação: 

bebidas quentes. Em pacotes plásticos 

transparentes com 100 unidades cada. 

3.000 600 Pacote 1,31 786,00 
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Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima 

para adesão  

Quantidade 

registrada  

Unidad

e 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

13 137 

Esponja de lã de aço inox, composta de lã de 

aço 100 % inox, própria para limpeza pesada, 

lavagem de louças e objetos de alumínio. 

Embalagem com 1 unidade com aprox. 10g. 

200 40 Pacote 2,95 118,00 

13 138 

Esponja de lã de aço, composta de lã de aço 

carbono, própria para lavagem de louças e 

objetos de alumínio. Em pacotes de 60 g com 8 

unidades cada 

200 40 Pacote 1,35 54,00 

13 139 

Guardanapo pequeno, folha simples gofrada 

e macia, tamanho aprox. de 24 x 24 cm, com 

duas dobras, alvura superior a 70 %, conforme 

norma ISSO; impureza máxima de 15mm2/m2, 

conforme norma Tappi T437) M- 90, embalado 

em pacotes plásticos transparentes com 50 

folhas cada. 

6.000 1.200 Pacote 0,92 1.104,00 

13 140 

Pano para limpeza de copa tipo multiuso, 

composto de viscose e látex sintético ou 

poliéster, com furos retentores de resíduos, 

lavável, medidas 60 x 33 cm, em pacote de 

plástico transparente com 5 peças cada. 

1.500 300 Pacote 5,40 1.620,00 

13 141 

Papel higiênico em rolo – folha dupla; classe 

01; na cor branca; picotado e gofrado; alvura 

ISO maior que 80 %; índice de maciez igual ou 

menor que 5,5 nm/g; resistência a tração 

ponderada igual ou maior que 90 n/m; 

quantidade de pintal igual ou menor que 

20mm2/m2; tempo de absorção de água igual 

ou menor que 5 seg., conforme norma ABNT 

NBR 15464-2 E 15134; matéria prima 100 % 

fibra vegetal, rolo com comprimento de 30 m 

e com largura de 10 cm, diâmetro interno do 

tubete de aprox. 4 cm; rotulagem contendo 

identificação da classe, marca, quantidade de 

rolos, aroma, metragem do papel, nome e 

dados do fabricante e embalagem com boa 

visibilidade do produto. 

500 100 Rolo 3,00 300,00 
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Lote Item Descrição 

Quantidade 

máxima 

para adesão  

Quantidade 

registrada  

Unidad

e 

Valor 

Unitário 

(R$)  

Valor 

Total por 

item (R$) 

13 142 

Refil para embalador de guarda-chuvas, em 

caixa com 1.000 (mil) membranas plásticas 

transparentes lisas ou gofradas, espessura 

aprox. de 0,03 Micra, com dois furos na parte 

superior. Membranas com medidas aprox. de  

74 x 15 cm e composta de plástico polietileno 

de alta densidade, separadas por  fita  

autocolante. 

150 30 Caixa 200,00 6.000,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO – R$ 29.023,50 (vinte e nove mil vinte e três reais e cinquenta 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 6.2.2.1.1.33.90.30.006 – Material de Copa e Cozinha; 

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 

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. 
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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. 

 

 

 

  

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

Fabiola de Campos Braga Mattozinho  

Presidente  

M N Castropil Embalagens – ME 

Maria Natalina Castropil 

Diretora 

 


