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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014 

Pregão Eletrônico SRP nº 06/2014 – Processo Administrativo nº 92/2014 

Aos 09 dias do mês de maio do ano de 2014, 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 – ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.166.738/0001-96, com sede na Rua General Sócrates nº 216, sala 24, 

Penha de França, São Paulo/SP,  CEP 03632-040, telefones (11) 4739-1500 e (11) 4739-1400, neste ato representada por seu 

procurador, Sr. Marcos Maurício Tripichio, brasileiro, casado, representante comercial, portador do RG nº 6.627.010 SSP/SP e 

inscrito no CPF sob nº 226.563.658-48, residente e domiciliado na Rua Rosa Fattore Delforno nº 190, Residencial Fazenda 

Serrinha, Itatiba/SP, CEP 13254-621, vencedora da licitação em epígrafe, resolvem registrar os seguintes preços: 

Objeto:  Aquisição eventual de mobiliários com entrega e montagem para Sede do Coren-SP, Subseções e NAPEs, conforme 

Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Especificações Técnicas, do Edital do Pregão Eletrônico SRP 06/2014. 

 

Item Descrição/Especificação técnica 

Quantidade 
máxima para 
adesão por 
órgãos não 

participantes 

Quantidade 
registrada 

para o 
Coren/SP 

Valor Unitário Valor Total 

LOTE 1: 

 
1 

Mesa modelo “L” padrão, medindo 140 x 140 cm, 60cm de 

profundidade, 72cm de altura, encabeçamento curvo somente 

na parte interna, contendo painéis frontais e pés metálicos com 

passagem para fiação, acabamento nas cores argila ou 

amadeirada. 

150 30 R$          690,00 R$      20.700,00 

2 

Mesa modelo “L” chefia, medindo 140 x 160 cm (com 

possibilidade de inversão), 60cm de profundidade, 72cm de 

altura, encabeçamento curvo somente na parte interna, 

contendo painéis frontais e pés metálicos com passagem para 

fiação, acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

300 60 R$          730,00 R$     43.800,00 

3 

Mesa modelo “L” delta peninsular, medindo 140 x 160cm 

(direita e esquerda), 60cm de profundidade, 72cm de altura, 

encabeçamento curvo na parte interna, com a medida de 160cm 

arredondada (esquerda), contendo painéis frontais e pés 

metálicos com passagem para fiação, acabamento nas cores 

argila ou amadeirada. 

50 10 R$          740,00 R$      7.400,00 

4 

Mesa modelo “L” delta peninsular, medindo 160 x 140cm 

(direita e esquerda), 60cm de profundidade, 72cm de altura, 

encabeçamento curvo na parte interna, com a medida de 160m 

arredondada (direita), contendo painéis frontais e pés metálicos 

com passagem para fiação, acabamento nas cores argila ou 

amadeirada. 

50 10 R$          740,00 R$      7.400,00 
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Item Descrição/Especificação técnica 

Quantidade 
máxima para 
adesão por 
órgãos não 

participantes 

Quantidade 
registrada 

para o 
Coren/SP 

Valor Unitário Valor Total 

5 

Mesa retangular, medindo 120 x 60 x 72cm (L x P x A), 

contendo painel frontal e pés metálicos com passagem para 

fiação, acabamento nas cores argila ou amadeirada. 
200 40 R$          360,00 R$     14.400,00 

6 

Mesa retangular, medindo 100 x 60 x 72cm (L x P x A), 

contendo painel frontal e pés metálicos com passagem para 

fiação, acabamento nas cores argila ou amadeirada. 
100 20 R$          340,00 R$      6.800,00 

7 

Mesa de apoio quadrada, medindo 60 x 60 x 72cm (L x P x A) 

com passagem para fiação, pés tipo painel, acabamento nas 

cores argila ou amadeirada. 
100 20 R$          300,00 R$      6.000,00 

8 

Estação de trabalho tipo plataforma, para 2 pessoas frente-a-

frente, com medida total de 120 x 140 x 72cm (L x P x A), 

tampo com conectividade, com prateleira central superior 

medindo 120 x 35 x 17cm (L x P x A), painel frontal, pés tipo 

painel, gaveteiro pequeno acoplado medindo 29 x 46 x 37cm 

(L x P x A) e com 2 gavetas, acabamento nas cores argila ou 

amadeirada. 

75 15 R$       1.400,00 R$     21.000,00 

9 

Mesa retangular de atendimento tipo “guichê”, tampo medindo 

137 x 68 x 72cm (L x P x A) com passagem para fiação e 

painel frontal, com painéis divisores arredondados na parte 

superior, medindo 120 x 119 x 107 (A x L superior x L 

inferior), acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

100 20 R$          900,00 R$     18.000,00 

10 

Tampo de mesa avulso modelo “L” padrão, medindo 140 x 140 

cm, 60cm de profundidade, encabeçamento curvo, com 

passagem para fiação, acabamento nas cores argila ou 

amadeirada. 

25 5 R$          300,00 R$      1.500,00 

11 

Tampo de mesa avulso modelo “L” chefia, medindo 140 x 160 

cm (com possibilidade de inversão), 60cm de profundidade, 

encabeçamento curvo, , com passagem para fiação, acabamento 

nas cores argila ou amadeirada. 

25 5 R$          380,00 R$      1.900,00 

12 

Tampo de mesa avulso modelo “L” delta peninsular, medindo 

140 x 160 cm (direita e esquerda), 60cm de profundidade, 

encabeçamento curvo, com a medida de 160m arredondada 

(esquerda), , com passagem para fiação, acabamento nas cores 

argila ou amadeirada. 

25 5 R$          420,00 R$      2.100,00 

 
13 

Tampo de mesa avulso modelo “L” delta peninsular, medindo 

160 x 140 cm (direita e esquerda), 60cm de profundidade, 

encabeçamento curvo, com a medida de 160m arredondada 

(direita), com passagem para fiação, acabamento nas cores 

argila ou amadeirada. 

25 5 R$          420,00 R$      2.100,00 

14 

Tampo de mesa retangular avulso, medindo 120 x 60 cm (L x 

P), com passagem para fiação, acabamento nas cores argila ou 

amadeirada. 
25 5 R$          220,00 R$      1.100,00 

15 

Tampo de mesa retangular, medindo 100 x 60cm (L x P), com 

passagem para fiação, acabamento nas cores argila ou 

amadeirada. 
25 5 R$          220,00 R$      1.100,00 
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adesão por 
órgãos não 

participantes 

Quantidade 
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Valor Unitário Valor Total 

16 

Tampo de mesa de apoio quadrada, medindo 60 x 60cm (L x P) 

com passagem para fiação, acabamento nas cores argila ou 

amadeirada. 
25 5 R$          150,00 R$        750,00 

17 

Tampo de mesa retangular de atendimento tipo “guichê”, 

medindo 137 x 68cm (L x P) com passagem para fiação, 

acabamento nas cores argila ou amadeirada. 
25 5 R$          250,00 R$      1.250,00 

18 

Painel frontal para a parte inferior de mesas de tampo “L” para 

a lateral de 160cm de largura, com 38 cm de altura, 

acabamento nas cores argila ou amadeirada. 
25 5 R$          150,00 R$        750,00 

19 

Painel frontal para a parte inferior de mesas de tampo “L” para 

a lateral de 140cm de largura, com 38 cm de altura, 

acabamento nas cores argila ou amadeirada. 
25 5 R$          150,00 R$         750,00 

20 

Painel frontal para a parte inferior de mesas de tampo 

retangular de atendimento tipo “guichê” de 137cm de largura, 

com 38 cm de altura, acabamento nas cores argila ou 

amadeirada. 

25 5 R$          150,00 R$         750,00 

21 

Painel frontal para a parte inferior de mesas de tampo 

retangular de 120cm de largura, com 38 cm de altura, 

acabamento nas cores argila ou amadeirada. 
25 5 R$          130,00 R$         650,00 

22 

Painel frontal para a parte inferior de mesas de tampo 

retangular de 100cm de largura, com 38 cm de altura, 

acabamento nas cores argila ou amadeirada. 
25 5 R$          100,00 R$          500,00 

23 

Painel divisor arredondado na parte superior, medindo 120 x 

119 x 107 (A x L superior x L inferior), acabamento nas cores 

argila ou amadeirada, para acoplamento em mesa retangular 

tipo “guichê”. 

150 30 R$          300,00 R$      9.000,00 

24 
Conjunto com 3 pés metálicos para mesa modelo “L”, com 

passagem para fiação e acessórios para fixação. 
75 15 R$          340,00 R$      5.100,00 

25 
Conjunto com 2 pés metálicos para mesa reta, com passagem 

para fiação e acessórios para fixação. 
50 10 R$          300,00 R$      3.000,00 

26 

Biombo alto modulável para divisão de áreas, medindo 80 x 9 

x 160cm (L x P x A), sendo parte em laminado (111cm altura) 

e parte em vidro (49cm), sem conectividade, acabamento em 

alumínio pintado em epóxi na cor da estrutura, placa em 

laminado, acabamento nas cores argila ou amadeirada, com 

perfis e acessórios de acabamento e fixação. 

50 10 R$          890,00 R$       8.900,00 

27 

Biombo baixo modulável para divisão de áreas, medindo 60 x 

9 x 110cm (L x P x A), em laminado, sem conectividade, 

acabamento em alumínio pintado em epóxi na cor da estrutura, 

placa em laminado, acabamento nas cores argila ou 

amadeirada, com perfis e acessórios de acabamento e fixação. 

50 10 R$          680,00 R$        6.800,00 
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Valor Unitário Valor Total 

28 

Biombo baixo modulável para divisão de áreas, medindo 80 x 

9 x 110cm (L x P x A), em laminado, sem conectividade, 

acabamento em alumínio pintado em epóxi na cor da estrutura, 

placa em laminado, acabamento nas cores argila ou 

amadeirada, com perfis e acessórios de acabamento e fixação. 

50 10 R$        680,00 R$        6.800,00 

29 

Biombo alto modulável para divisão de áreas, medindo 80 x 9 

x 160cm (L x P x A), sendo parte em laminado (111cm altura) 

e parte em vidro (49cm), contendo tampa basculante com régua 

elétrica, acabamento em alumínio pintado em epóxi na cor da 

estrutura, placa em laminado, acabamento nas cores argila ou 

amadeirada, com perfis e acessórios de acabamento e fixação. 

50 10 R$        890,00 R$       8.900,00 

30 

Biombo baixo modulável para divisão de áreas, medindo 60 x 

9 x 110cm (L x P x A), em laminado, contendo tampa 

basculante com régua elétrica, acabamento em alumínio 

pintado em epóxi na cor da estrutura, placa em laminado, 

acabamento nas cores argila ou amadeirada, com perfis e 

acessórios de acabamento e fixação. 

50 10 R$          800,00 R$        8.000,00 

31 

Biombo baixo modulável para divisão de áreas, medindo 80 x 

9 x 110cm (L x P x A), em laminado, contendo tampa 

basculante com régua elétrica, acabamento em alumínio 

pintado em epóxi na cor da estrutura, placa em laminado, 

acabamento nas cores argila ou amadeirada, com perfis e 

acessórios de acabamento e fixação. 

50 10 R$          900,00 R$        9.000,00 

VALOR TOTAL LOTE 1: R$ 226.200,00 (duzentos e vinte e seis mil e duzentos reais) 

LOTE 2: 

32 

Mesa de reunião redonda pequena, diâmetro 120cm, tampo 
sem conectividade, pés tipo painel, acabamento nas cores argila 
ou amadeirada. 

60 12 R$          583,00 R$       6.996,00 

33 

Mesa de reunião redonda grande, diâmetro 160cm, tampo sem 
conectividade, pés metálicos, acabamento nas cores argila ou 
amadeirada. 

60 12 R$          673,00 R$       8.076,00 

34 

Mesa de reunião retangular, tampo sem conectividade, 
medindo 180cm x 140cm, pés metálicos com rodízios e travas, 
acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

25 5 R$          783,00 R$       3.915,00 

35 

Mesa de reunião retangular, tampo com conectividade, 
medindo 200cm x 120cm, pés metálicos, acabamento nas cores 
argila ou amadeirada. 

25 5 R$          969,40 R$       4.847,00 

36 
Mesa redonda baixa para copa, tipo bistrô, com 75cm de altura 
e 60cm de diâmetro, branca 60 12 R$          623,00 R$       7.476,00 

37 
Mesa redonda alta para copa, tipo bistrô, com 111cm de altura 
e 60cm de diâmetro, branca 60 12 R$          764,00 R$       9.168,00 

38 
Mesa redonda baixa para copa, tipo bistrô, com 75cm de altura 
e 100cm de diâmetro, branca 60 12 R$          503,00 R$       6.036,00 
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Item Descrição/Especificação técnica 
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máxima para 
adesão por 
órgãos não 

participantes 
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registrada 
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Coren/SP 

Valor Unitário Valor Total 

39 
Mesa redonda alta para copa, tipo bistrô, com 111cm de altura 
e 100cm de diâmetro, branca 60 12 R$          573,00 R$       6.876,00 

40 

Mesa modelo "L" chefia, medindo 160 x 160 cm, 60 cm de 
profundidade, 72 cm de altura, encabeçamento curvo somente 
na parte interna, contendo painéis frontais e pés metálicos com 
passagem para fiação, acabamento nas cores argila ou 
amadeirada. 

75 15 R$          774,00 R$     11.610,00 

VALOR TOTAL LOTE 2: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) 

LOTE 3:  

41 

Gaveteiro volante medindo 41 x 48 x 62,5cm (L x P x A), 
contendo 3 gavetas, rodízios e organizador de objetos, 
acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

200 40 R$          325,00 R$     13.000,00 

42 

Gaveteiro volante medindo 41 x 48 x 62,5cm (L x P x A), 
contendo 4 gavetas, sendo 1 para pastas suspensas, rodízios e 
organizador de objetos, acabamento nas cores argila ou 
amadeirada. 

200 40 R$          345,00 R$     13.800,00 

43 

Armário alto medindo 80 x 48 x 160cm (L x P x A), contendo 
2 portas e 3 prateleiras, acabamento nas cores argila ou 
amadeirada. 

500 100 R$          526,00 R$     52.600,00 

44 

Armário alto medindo 80 x 48 x 160cm (L x P x A), contendo 
2 portas, 3 prateleiras e 1 gaveta para pastas suspensas, 
acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

250 50 R$          626,00 R$     31.300,00 

45 

Armário alto medindo 80 x 48 x 160cm (L x P x A), contendo 
2 portas, 2 prateleiras e 2 gavetas para pastas suspensas, 
acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

150 30 R$          776,00 R$     23.280,00 

46 

Armário alto medindo 80 x 48 x 160cm (L x P x A), contendo 
2 portas, 1 prateleira e 3 gavetas para pastas suspensas, 
acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

250 50 R$          786,00 R$     39.300,00 

47 

Armário alto medindo 80 x 48 x 160cm (L x P x A), contendo 
2 portas e 4 gavetas para pastas suspensas, acabamento nas 
cores argila ou amadeirada. 

250 50 R$          976,00 R$     48.800,00 

48 

Armário alto medindo 80 x 48 x 160cm (L x P x A), semi-
aberto e com 2 portas baixas, com 1 prateleira externa e 1 
prateleira interna, acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

150 30 R$          586,00 R$     17.580,00 

49 

Armário baixo medindo 80 x 48 x 72cm (L x P x A), contendo 
2 portas e 1 prateleira, acabamento nas cores argila ou 
amadeirada. 

300 60 R$          386,00 R$     23.160,00 

50 

Armário baixo medindo 80 x 48 x 72cm (L x P x A), contendo 
2 portas, 1 prateleira e 1 gaveta para pasta suspensa, 
acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

75 15 R$          486,00 R$      7.290,00 

51 

Armário baixo medindo 80 x 48 x 72cm (L x P x A), contendo 
2 portas, 2 gavetas para pastas suspensas, acabamento nas 
cores argila ou amadeirada. 

75 15 R$          516,00 R$      7.740,00 

52 

Armário duplo baixo medindo 160 x 48 x 72cm (L x P x A), 
contendo 4 portas e 2 prateleiras, acabamento nas cores argila 
ou amadeirada. 

75 15 R$          800,00 R$     12.000,00 
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órgãos não 
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53 

Armário duplo baixo medindo 160 x 48 x 72cm (L x P x A), 
contendo 4 portas, 1 prateleira e 2 gavetas para pasta suspensa, 
acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

50 10 R$          926,00 R$      9.260,00 

54 

Armário duplo baixo medindo 160 x 48 x 72cm (L x P x A), 
contendo 4 portas, 1 prateleira e 3 gavetas para pastas 
suspensas, acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

50 10 R$          946,00 R$      9.460,00 

55 

Armário duplo baixo medindo 160 x 48 x 72cm (L x P x A), 
contendo 4 portas e 4 gavetas para pastas suspensas, 
acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

50 10 R$          996,00 R$      9.960,00 

56 
Armário baixo medindo 60 x 60 x 67cm (L x P x A), contendo 
1 porta, 1 prateleira e rodízios, acabamento nas cores argila ou 
amadeirada. 

200 40 R$          376,00 R$     15.040,00 

57 

Armário guarda volumes alto, medindo 178 x 40 x 174,5cm (L 
x P x A), contendo 30 portas, compartimentos medindo 28 x 
33cm (L x A), acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

25 5 R$       1.796,00 R$      8.980,00 

58 
Estante medindo 80 x 48 x 160cm (L x P x A), contendo 4 
prateleiras, acabamento nas cores argila ou amadeirada. 50 10 R$          576,00 R$      5.760,00 

59 
Estante medindo 80 x 48 x 208cm (L x P x A), contendo 5 
prateleiras, acabamento nas cores argila ou amadeirada. 50 10 R$          896,00 R$      8.960,00 

60 

Escaninho baixo medindo 140 x 40 x 89cm (L x P x A), 
contendo 2 prateleiras e 3 divisórias formando cubos de 32 x 
27 cm (L x A), acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

50 10 R$          896,00 R$      8.960,00 

61 

Escaninho alto medindo 140 x 40 x 150cm (L x P x A), 
contendo 4 prateleiras e 3 divisórias formando cubos de 32 x 
27 cm (L x A), acabamento nas cores argila ou amadeirada. 

50 10 R$    1.176,00 R$     11.760,00 

62 
Gaveta para pastas suspensas, com corrediças telescópicas e 
acessórios de fixação. 75 15 R$          86,00 R$      1.290,00 

63 

Prateleira para armário padrão 80 x 48cm (L x P), com 
acessórios de fixação, acabamento nas cores argila ou 
amadeirada. 

150 30 R$          24,00 R$        720,00 

VALOR TOTAL LOTE 3: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 671.200,00 (seiscentos e setenta e um mil e duzentos reais) 

 

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 fornecimento dos itens, que deverá ser executado 

conforme o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2014, e seus Anexos, o qual vinculam-se à presente Ata em todos 

os termos. 
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As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do Código de Despesa número: 

a) 6.2.2.1.2.44.90.52.001 – Mobiliário em geral. 

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

A(s) detentora(s) deve(m) manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, ciente de que a cada 

pagamento 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, 09 de maio de 2014. 
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