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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 – MAX JET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 

LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 16.969.838/0001-28, com sede na Av  

Montreal, 372, Jd. Panorama, Sarandi/PR, CEP 87.113-220, telefone (44) 32740838 e (44) 32740834, neste ato 

representada por sua sócia administradora, Sra. Thaís Marcolino Garcia, brasileira, solteira, empresária, portadora do 

RG nº 10.428.913-4 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 080.995.039-10, residente e domiciliada no município de 

Sarandi, estado de Paraná, sito na Rua José Alencar, 2,048, Jardim Independência, CEP 87.113-150, vencedora da 

licitação em epígrafe resolvem registrar os seguintes preços: 

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

14 

Caneta hidrográfica tipo marcador para CD, 
corpo plástico, ponta em poliacetal, tinta a base de 
álcool e resina na cor preta, escrita de ponta fina 
1,00 mm, para marcação de Cds, DVDs, plásticos e 
acrílicos 

48 peça 0,8000 38,40 

15 

Caneta tipo marcador para quadro branco, 
tinta na cor com azul, 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. 

15 peça 0,7400 11,10 

16 

Caneta tipo marcador para quadro branco, 
tinta na cor com vermelha, 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. 

15 peça 0,7400 11,10 

17 

Caneta tipo marcador para quadro branco, 
tinta na cor com preta, 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. 

15 peça 0,7500 11,25 

86 

Tinta preta para carimbo à base de glicois e 
corantes orgânicos especifica para 
carimbo auto-entintado, cor preta, frasco em 
plástico com 40 ml 

36 frasco 2,2800 82,08 

87 

Tinta vermelha para carimbo à base de glicois e 
corantes orgânicos especifica para 
carimbo auto-entintado, cor vermelha, frasco em 
plástico com 40 ml 

15 frasco 2,2900 34,35 

VALOR TOTAL DOS ITENS –  R$ 188,28  (Cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos) 
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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  
 

 

 

 

MAX JET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA – ME 
Sra. Thaís Marcolino Garcia 
Sócia administradora 

  


