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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 – GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA - 
EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.135.599/0001-97, com sede na Rua Shoichi 

Masuda, 335, Vila Figueira, Suzano/SP, CEP 08.676-210, telefone (11) 4748-5707, neste ato representada por sua 

procuradora, Sra. Katia Yuri de Freitas, brasileira, casada, representante comercial, portadora do RG nº 41.858399-7 

SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 369.546.628-60, residente e domiciliado no município de Suzano, estado de São 

Paulo, sito na Rua dos Jasmins, 623, Pq. Santa Rosa, CEP 08664-040, vencedora da licitação em epígrafe resolvem 

registrar os seguintes preços: 

 

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

9 

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 

24 peça 0,4800 11,52 

33 

Estilete simples tipo estreito, material corpo plástico, 
comprimento mínimo 100 mm, largura mínima da lâmina 
8,5 mm , tipo lâmina retrátil com trava de segurança, uso 
escritório 

180 peça 0,3200 57,60 

40 

Fita adesiva transparente 45x50 em polipropileno de 
alta adesão, lisa e sem rugas ou bolhas, tipo monoface 
adesivo a base de hot melt, medidas de 45 mm x 50 m, 
aplicação embalagem. Faixa identificadora do inicio da 
fita. 

432 rolo 1,6400 708,48 

44 

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 

180 peça 3,8000 684,00 

45 
Grampo trilho em metal para pasta de dois furos , 
formato trilho, comprimento: 80 mm - caixa com 50 
unidades 

36 caixa 4,5600 164,16 

51 
Lápis preto, material corpo em resina, formato 
hexagonal, carga grafite nº 2 com camada protetora 
resistente a choques 

384 peça 0,1000 38,40 

53 
Molhador de dedo em pasta, carga a base de glicois e 
acido graxo, base e tampa em plastico e formato redondo, 
com 12 g, atóxico, aplicação manuseio de papeis 

120 peça 1,2800 153,60 

56 

Papel tipo alcalino cor amarela tamanho A4 210 x 297 
mm – gramatura 75 g/m2 – resma com 500 folhas; corte 
rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. 
Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. 

24 resma 14,3800 345,12 

57 

Papel tipo alcalino cor rosa tamanho A4 210 x 297 mm 
– gramatura 75 g/m2 – resma com 500 folhas; corte 
rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. 
Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. 

24 pacote 14,2000 340,80 

58 

Papel tipo alcalino cor azul tamanho A4 210 x 297 mm 
– gramatura 75 g/m2 – resma com 500 folhas; corte 
rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. 
Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. 

24 pacote 14,2000 340,80 

61 
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. 

120 pacote 7,5500 906,00 
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70 

Pasta para arquivo tipo suspensa pendular, em 
material cartão marmorizado/plastificado, gramatura 350 
g/m2, 345 mm (largura) x 250 mm (comprimento), com 
haste para 2 furos em plástico polietileno, com visor em 
plastico transparente e etiqueta branca para visor 

1.440 peça 1,4700 2.116,80 

80 
Prancheta meio-oficio em plástico tipo poliestireno 
padrão fumê, tamanho padrão meio oficio, medidas aprox. 
de 160 x 240 mm, com prendedor em metal tipo wire-clip 

24 peça 6,6000 158,40 

84 
Régua para uso em escritório em material acrílico 
transparente – 
comprimento de 30 cm – graduação em cm/mm 

240 peça 0,3800 91,20 

85 
Tesoura em lamina de aço inoxidável, comprimento 
mínimo 16 cm, cabo  em plástico, aplicação 
papel/escritório 

48 peça 2,8000 134,40 

90 

Papel carbonado na cor preta,  confeccionado em 
pelicula de poliester, com carbono em face única, proprio 
para escrita em até 04 vias, em folha tamanho A4 (210 x 
290 mm), em caixa com 100 folhas 

120 caixa 17,2800 2.073,60 

92 

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 

120 bloco 15,3500 1.842,00 

VALOR TOTAL DOS ITENS –  R$  10.166,88 (dez mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e oito 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  

 

 

 

 

GUARDIAN COMERCIAL & SERVICOS LTDA – EPP 

Sra. Katia Yuri de Freitas 

Procuradora 

  


