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Ata de Registro de Preços 

Pregão Eletrônico  SRP Nº 016/2013 

 
Aos 26 dias do mês de março 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 de outro, DETENTORA DA ATA – COMERCIAL CENTER VALLE LTDA., Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.563.498/0001-99, com sede na Al Rio Preto, 453, Centro 

Empresarial Tamboré, Barueri/SP, CEP 06.460-050, telefone (11) 26643440, neste ato representada por seu sócio 

proprietário, Sr. Rafael de Barros Mischiatti, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 35.008913-9 SSP/SP 

e inscrito no CPF sob nº 349.475.418-73, residente e domiciliado no município de Igaratá, estado de São Paulo, sito 

na Rua Monte Evereste, 135, Vale das Montanhas, CEP 12350-000, vencedora da licitação em epígrafe resolvem 

registrar os seguintes preços: 

 

Item Descrição/Especificação técnica Quant. Unidade Valor Unitário Valor Total 

2 

Borracha tipo escolar em material látex sintético livre 

de PVC, tipo dura, tamanho pequeno, medidas 

aproximadas de 35 x 20 x 10 mm, com capa protetora 

ergonômica em plástico. 

636 peça 0,2900 184,44 

4 

Caixa para correspondência dupla, estilo bandeja, 

material acrílico transparente, medidas aproximadas de 

360 (comprimento) x 250 (largura) x 180 (altura) mm, 

tipo fixa (sem inclinação entre as bandejas) 

72 peça 13,6900 985,68 

10 

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 

144 peça 0,3600 51,84 

11 

Caneta hidrográfica cor verde com ponta de poliéster 

de 2.0 mm, escrita média, tinta permanente à base de 

solvente , para escrita em papelão e papel cartão, 

15 peça 0,3600 5,40 

12 

Caneta hidrográfica cor vermelha com ponta de 

poliéster de 2.0 mm, escrita média, tinta permanente à 

base de solvente , para escrita em papelão e papel cartão, 

15 peça 0,3600 5,40 

13 

Caneta hidrográfica cor azul com ponta de poliéster de 

2.0 mm, escrita média, tinta permanente à base de 

solvente , para escrita em papelão e papel cartão, 

15 peça 0,3600 5,40 

21 

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, 

192 peça 0,3900 74,88 

25 

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 

276 frasco 0,6400 176,64 

29 

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. 

72 pacote 10,7100 771,12 

32 

Envelope vertical em plástico liso transparente 

espessura 0,15 micra, tamanho Ofício aprox. 230 x 320 

mm, com 4 furos – caixa com 400 envelopes 

324 caixa 36,4400 11.806,56 

42 

Fita para rotulador, padrao fita branca para impressao 

na cor preta, compativel com rotulador Brother modelo 

Pt-65, PT-70, PT-75, PT-80, PT-85, PT-100, PT-110). 

Em cartucho com medidas de fita de 12 mm x 8 m. 

Referencia MK-231 

36 peça 41,7900 1.504,44 
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46 

Grampo trilho em plástico polipropileno branco para 

pasta de dois furos, formato trilho, comprimento de 80 

mm, pacote com 50 unidades 

120 pacote 2,4400 292,80 

49 
Grampo para grampeador 23/23, material metal 

niquelado, tamanho 23/23 – caixa com 1000 unidades 
15 caixa 7,6600 114,90 

VALOR TOTAL DOS ITENS –  R$  15.979,50  (quinze mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta 

centavos) 

 

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

para contratação do mesmo objeto, nos termos do Art. 7º do Decreto nº 3.391/01, 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 016/2013.  
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, 26 de março de 2013. 

 

 

 

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

 

 

 

COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. 
Sr. Rafael de Barros Mischiatti 

Sócio proprietário 

  


