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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2016 

Pregão Eletrônico SRP nº 012/2016 – Processo Administrativo nº 287/2016 

Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2016, 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 – UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.766.372/0001-87, com sede na Rua Alfredo Pujol, nº 1600, 

Sala A, Santana, São Paulo/SP, CEP 02017-004, telefone (11) 2218-6262, email: licita@upgradeeventos.com.br, 

neste ato representada por seu proprietário, Paulo Henrique Dias Corrêa, brasileiro, solteiro, empresário, portador 

do RG nº 48.724.227-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 412.879.448-17, residente e domiciliado na Rua Doutor 

Olavo Egidio, nº 726, Apto. 132, Santana, São Paulo/SP, CEP 02017-004, adjudicatária da licitação em epígrafe 

resolvem registrar os seguintes preços: 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos e correlatos a 

serem realizados pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), sob demanda, em todo o Estado 

de São Paulo, através do sistema de registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e em seus anexos.  

LOTE ÚNICO 

Item 
Tipo de Serviço 

ou Produto 
Descrição 

Quantidade 
registrada 

para o 
Coren-SP 

Quantidade 
máxima para 
adesão por 
órgãos não 

participantes 

Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total  

1 
Coordenador 

de evento 

Profissional com experiência na 
atividade de coordenação. Sob a 
supervisão do Contratante, será 
responsável pela organização prévia 
ao evento, execução do evento e 
coordenação de todos os profissionais 
envolvidos, transporte, protocolo e 
cerimonial, entre outras incumbências 
inerentes ao planejamento, 
acompanhamento e desfecho do 
evento. 

60 300  
Diária 
(10h) 

R$ 134,00  
  

R$ 8.040,00 
 

2 
Mestre de 
cerimônias 

O profissional deverá ser capacitado e 
possuir experiência na atividade de 
mestre de cerimônias, boa postura, 
desenvoltura, adequada presença de 
palco, boa dicção, voz adequada à 
apresentação de cerimonial, 
articulação e interpretação de 
possíveis improvisos no cerimonial. 

60 

  
 300 

Diária 
(10h) 

R$ 600,00  
R$ 36.000,00  

Deverá ter experiência no trato com 
autoridades e habilidade em lidar com 
pessoas. 
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3 Recepcionista 

O recepcionista deverá ser profissional 
capacitado e com experiência na 
atividade de recepção a eventos, 
dinâmico, com habilidade em lidar 
com pessoas e no trato com 
autoridades. Deverá: agir com 
presteza, polidez e cortesia, sob 
qualquer circunstância; apresentar-se 
uniformizado(a) com roupa clássica, 
ter os cabelos presos e maquiagem 
leve(no caso do sexo feminino) ou 
estar adequadamente penteado e de 
barba feita ou aparada (no caso do 
sexo masculino), ser capacitado para 
atender as solicitações do 
palestrante/conferencista, 
autoridades convidadas, contratantre 
e demais participantes, no local do 
evento ou em outro definido pelo 
contratante; auxiliar no receptivo do 
local de chegada (aeroportos, 
estações, etc.) e no check in/chech out 
do local de hospedagem (hotéis, 

96 480  
Diária 
(10) 

R$ 150,00 R$ 14.400,00 

4 

Paisagismo - 
Decoração da 
área comum 

contendo 
plantas 

Serviço de jardinagem com: 10 plantas 
de tamanho aproximado de 1m de 
altura; 05 palmeiras Areca de 
tamanho aproximado de 2m de altura;  
10 plantas de ornamentação de 
tamanho aproximado de 0,50m de 
altura. Todas as plantas devem ser 
naturais e apresentadas em cachepôs 
individuais com tamanhos 
proporcionais à altura da planta. 

10  50 Unidade R$ 400,00  R$ 4.000,00 

5 
Segurança 

diurno 

Uniformizado(a), capacitado(a) para 
execução de segurança desarmada. 
Necessária apresentação de nada 
consta da Polícia Civil. 

20  100 
Diária 
(10) 

R$ 200,00   R$ 4.000,00 

6 
Auxiliar de 

serviços gerais 

Executado por profissional capacitado 
e uniformizado para a realização de 
serviços de limpeza e conservação nas 
dependências do evento e cercanias, 
antes, durante e depois de sua 
realização, com todo o material de 
limpeza incluído. O sexo poderá ser 
definido pelo contratante, desde que 
justificável. 

30  150 
Diária 
(10) 

 R$ 108,00  R$ 3.240,00 
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7 
Operador de 

equipamentos 
audiovisuais 

O operador de equipamentos 
audiovisuais deverá ser profissional 
dinâmico e com experiência na 
atividade de operação de 
equipamentos audiovisuais, 
capacitado para realizar a montagem, 
desmontagem e manutenção de 
aparelhos audiovisuais, computadores 
e demais aparelhos eletroeletrônicos, 
assim também a operar aparelhos 
audiovisuais, computadores e demais 
aparelhos eletroeletrônicos a serem 
utilizados durante os eventos. 

60 300  
Diária 
(10h) 

R$ 134,00  R$ 8.040,00 

8 
Técnico em 
informática 

O serviço deverá ser executado por 
profissional dinâmico e com 
experiência na atividade de operação 
de equipamentos de informática, 
capacitado a operar aplicativos de 
processamento de texto, planilha 
eletrônica e banco de dados; deverá 
ser capaz de efetuar configurações de 
rede, hardware , software  e de 
identificar e comunicar à coordenação 
do evento a ocorrência de eventuais 
falhas em sua área de atuação que 
estejam além dos seus recursos 
imediatos e reparação. 

60 300  
Diária     
(10 h) 

R$ 134,00   R$ 8.040,00 

9 
Técnico em 
iluminação 

O serviço deverá ser executado por 
profissional capacitado e com 
experiência na atividade de 
iluminação que será responsável pela 
instalação, testes, ajustes e manuseio 
do sistema de iluminação do evento. 

10 50  
Diária     
(10 h) 

R$ 134,00   R$ 1.340,00 

10 

Intérprete 
consecutivo 

(idiomas 
básicos) 

Com experiência comprovada. 5  25 
Diária 
(6h) 

R$ 1.067,00  R$ 5.335,00  

11 
Intérprete em 

Libras 
Com experiência comprovada. 5  25 

Diária 
(6h) 

 R$ 600,00  R$ 3.000,00 

12 
Brigadista de 

incêndio 

Capacitado(a) para atuar na 
prevenção, abandono e combate a 
principio de incêndio e prestar os 
primeiros socorros. 

10 50  
Diária 
(10h) 

R$ 200,00  R$ 2.000,00  
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13 UTI Móvel 

Ambulância equipada, que 
permanecerá de plantão no local. 
Devera estar incluso 1 medico, 1 
enfermeira (o) e 1 técnico de 
enfermagem. Materiais e 
equipamentos de primeiros socorros, 
tais como: oxigênio, material de 
sutura, material de entubação, 
material para imobilização, 
medicamentos de urgência e primeiro 
atendimento, outros materiais 
necessários, cadeira de rodas e maca. 

5 25 
Diária 
(10h) 

 R$ 2.000,00  R$ 10.000,00 

14 Carregador 

Profissional capacitado para auxiliar 
no deslocamento de móveis e / ou 
qualquer outro objeto, durante a 
montagem e desmontagem do 
evento, durante a realização e demais 
atividades inerentes ao evento. 

20 100  
Diária 
(10h) 

R$ 107,00  R$ 2.140,00  

15 
Apresentação 

musical 

Artistas habilitados para execução 
musical durante a abertura e/ou 
confraternização do evento, com 
composição mínima de: 01 vocalista/ 
01 violonista e 01 tecladista (qualquer 
alteração no formato, deverá ser 
aprovada previamente). Estilo: MPB 
(musica popular brasileira). Deverá ser 
fornecida sonorização, com 
equipamentos necessários e 
instrumentos (back-line e rider técnico 
completo), montagem de palco e 
iluminação da área dessa 
apresentação. 

12 60  
Apresen-

tação 
(2h) 

 R$ 2.668,00 R$ 32.016,00  

16 
Reportagem 
fotográfica 

Reportagem fotográfica: Equipe 
mínima de 02 profissionais com 
capacitação em eventos de grande 
porte, em quantidade suficiente para 
garantir a cobertura completa do 
evento. Pode haver programação 
simultânea de atividades em locais 
diferentes. A cobertura deve ser tanto 
jornalística quanto institucional, feita 
exclusivamente com equipamento 
fotográfico e de iluminação 
profissional. As câmeras fotográficas 
devem ser digitais e deverá ser 
fornecido o arquivo bruto no tamanho 
mínimo de 3000x2000 pixels (alta 
resolução), contendo as seguintes 
informações: assunto, local, cidade, 
estado, data, identificação dos 
participantes e crédito do fotógrafo. 
As fotos devem ser entregues DVD ou 
Pen Drive ao término do evento, já em 
formato final para impressão, 
cabendo ao contratado, eventuais 
ajustes em softwares de manipulação 
de imagens (ex: Photoshop). 

60 300  
Diária 
(10h) 

 R$ 1.092,00 R$ 65.520,00  



 

 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

 

Pág. 5/16 

 

17 
Serviço de 

captação de 
imagens 

A cobertura em vídeo deve ser tanto 
jornalística quanto institucional, feita, 
exclusivamente com equipamentos de 
filmagem, microfone e iluminação 
profissional, em formato full hd. A 
equipe deverá atender às 
necessidades da assessoria de 
imprensa e comunicação.  

12 60  
Diária 
(10h) 

R$ 1.335,00  R$ 16.020,00  

18 
Gravação de 

áudio 

Gravação em arquivo digital, com 
entrega do produto final em CD, 
identificado com o nome do evento, 
data e hora, com prestação de 
serviços de técnico  treinado  e  
capacitado.  A  gravação  deverá  
ocorrer  com  equipamento 
profissional, considerando o som dos 
vários microfones, quando for o caso, 
não consistindo meramente em captar 
o som ambiente. Quando já houver 
equipamento de som para o evento, a 
gravação poderá ocorrer a partir da 
saída de áudio desse equipamento. 

5 25  
Diária 
(10h) 

R$ 270,00  R$ 1.350,00  

19 

Impressão de 
fotos em 

formato 20cm 
x 30cm 

Formato 20 cm x 30 cm, em papel 
fotográfico de alta qualidade, tipo 
fosco ou brilhante, a critério do 
contratante. 

80 400  Unidade R$ 5,35   R$ 428,00 

20 Edição 

Entrega do produto final em cópias de 
DVD, em arquivo de alta- qualidade, 
sem compressão. A edição deve 
conter, quando solicitado, efeitos 
especiais digitais, fundo musical e 
menu personalizado, conforme 
demanda do roteiro. Identificar cada 
DVD com etiquetas, contendo as 
seguintes informações: nome do 
evento, local, cidade, estado, data e 
demais informações a serem 
solicitadas. A arte da capa do DVD e 
da impressão interna poderá ser 
fornecida pelo contratante e, caso não 
o seja, deverá seguir as diretrizes 
traçadas por esse. 

20 100  Evento R$ 800,00  R$ 16.000,00  

21 
Sala (hotel '4 

estrelas') 

Com metragem mínima de 150m² com 
ar condicionado, ponto lógico de 
internet e acesso wireless, conforme 
leiaute solicitado pelo contratante. O 
local deverá ter estacionamento para 
acomodar automóveis de todos os 
participantes e condições de 
acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais 

2 10  
Diária 
(12h) 

 R$ 2.143,00 R$ 4.286,00  
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22 
Conjuto de 

Salas (hotel '4 
estrelas') 

O espaço deverá ser separado em até 
06 ambientes distintos: uma sala com 
metragem mínima de 150m² 
(conforme leiaute solicitado pelo 
contratante), e as demais salas 
adjacente para conferência, com 
metragem mínima de 50m². Os 
ambientes devem possuir ar 
condicionado, ponto lógico de 
internet e acesso wireless. O local 
deverá ter estacionamento para 
acomodar automóveis de todos os 
participantes e condições de 
acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais. 

14 70 
Diária 
(12h) 

 R$ 4.000,00  R$ 56.000,00 

23 
Auditório para 
250 pax  (hotel 

'4 estrelas') 

Espaço do tipo auditório, privativo, 
amplo, mobiliado, climatizado e 
apropriado para realização de 
encontros, seminários ou palestras e 
deverá comportar no mínimo 250 
(duzentos e cinquenta ) participantes. 
O espaço deve ser separado em três 
ambientes distintos, sendo um para o 
receptivo e credenciamento dos 
participantes, outro para recepção 
diferenciada de autoridades que 
compõem a mesa diretora do evento 
(Sala Vip) e outro para a realização do 
evento propriamente dito, ambas com 
ar condicionado, ponto lógico de 
internet e acesso wireless. O local 
deverá ter estacionamento para 
acomodar automóveis de todos os 
participantes e condições de 
acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais. 

20 100 
Diária 
(12h) 

R$ 2.668,00 R$ 53.360,00 

24 
Auditório para 
400 pax  (hotel 

'4 estrelas') 

Espaço do tipo auditório, privativo, 
amplo, mobiliado, climatizado e 
apropriado para realização de 
encontros, seminários ou palestras e 
deverá comportar no mínimo 400 
(quatrocentos) participantes. O 
espaço deve ser separado em três 
ambientes distintos, sendo um para o 
receptivo e credenciamento dos 
participantes, outro para recepção 
diferenciada de autoridades que 
compõem a mesa diretora do evento 
(Sala Vip) e outro para a realização do 
evento propriamente dito, todas com 
ar condicionado, ponto lógico de 
internet e acesso wireless. O local 
deverá ser de fácil acesso e ter 
estacionamento para acomodar 
automóveis de todos os participantes 
e condições de acessibilidade para 
portadores de necessidades especiais. 

12 60 
Diária 
(12h) 

R$ 4.668,00 R$ 56.016,00 
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25 Blu-ray Player 

Aparelho com capacidade para 
reprodução no formato de leitura Blu-
ray Video, DVD-Video, DVD±R, 
DVD±RW, CD DA, CD-R, CD-RW; 
compatibilidade com mídias MP3, 
DivX, Divx HD, JPEG, JPEG HD, MKV, 
AVCHD e entrada USB. 

10 50 Diária R$ 40,00 R$ 400,00 

26 
Microfone de 
mão sem fio 

UHF profissional acima de 42 MHz de 
largura de banda com 1680 
frequências sintonizáveis para 
recepção livre de interferências, do 
tipo bastão para uso vocal cápsula do 
SM 58 e fornecimento contínuo de 
bateria 

60 300 Diária R$ 60,00 R$ 3.600,00 

27 
Microfone 

“gooseneck” 

Aluguel de microfone tipo 
“gooseneck” com dispositivo "uso da 
palavra" e fornecimento contínuo de 
bateria. 

10 50 Diária R$ 47,00 R$ 470,00 

28 
Microfone de 
lapela sem fio 

Aluguel de microfone de lapela sem 
fio, com frequência de resposta de 80 
a 18,000Hz, e sensibilidade de 52dB, 
UHF acima de 42 MHz de largura de 
banda com 1680 frequências 
sintonizáveis UHF para recepção livre 
de interferências 

20 100 Diária R$ 5,70 R$ 114,00 

29 Computador 

Aluguel de computador com 
processador Intel Pentium 4 ou 
superior; 2.7 GHz; 2 Gb de Memória 
RAM (mínimo); Placa de vídeo 128MB; 
Teclado ABNT-2; Mouse de 600 dpi; 
HD 40 GB ou superior com no mínimo 
5 Gb de espaço livre em disco; Placa 
de som on board; Rede on board 
10/100 ou superior; DVD-RW; fax-
modem 56K; 4 USB 2.0; drive de 
disquete; Windows XP Profissional ou 
superior; Internet Explorer 6.0 ou 
superior; Pacote Office 2007 ou 
superior licenciado e atualizado, 
monitor LCD 17’’ ou maior. 

40 200 Diária R$ 54,00 R$ 2.160,00 

30 
No-break 

(estabilizador) 

Aluguel de estabilizador no-break. 
Configuração mínima: 4 saídas 110V 
ou 220V, 600VA 

40 200 Diária R$ 20,00 R$ 800,00 
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31 Notebook 

Aluguel de notebook com processador 
Intel Pentium 4 ou superior; 1.8 GHz; 
512 MB de Memória RAM (no 
mínimo); Drive de DVD-RW Integrado; 
Placa de vídeo 128MB (mínimo); HD 
40 GB ou superior com no mínimo 5 
Gb de espaço livre em disco; Tela de 
15" ou maior; Saída S-Vídeo para 
televisão; Rede Ethernet 10/100 
Integrada; fax-modem 56 Kb; Bateria 
com no mínimo 1 hora de duração; 
Portas: 3 USB 2.0, conector DB15 
fêmea para vídeo VGA, Som, Paralela, 
e PCMCIA. Interface de rede wireless. 
Teclado ABNT-2; Mouse sem fio de 
600 dpi; Windows XP Profissional ou 
superior; Internet Explorer 6.0 ou 
superior; Pacote Office 2007 ou 
superior licenciado e atualizado. 

40 200 Diária R$ 60,00 R$ 2.400,00 

32 
Ponto de 

internet a cabo 

Serviço de internet banda larga de 
2Mb a cabo já incluindo os serviços do 
provedor e cabeamento. 

5 25 Diária R$ 67,00 R$ 335,00 

33 
Ponto de 
internet 
wireless 

Serviço de internet banda larga 
wireless já incluindo os serviços do 
provedor. Velocidade mínima de 2mb 

10 50 Diária R$ 67,00 R$ 670,00 

34 
switch com 24 

portas 

Switch, estabilizadores/ 
transformadores, Hub de 24 portas, 
cabeamento necessários para 
interligar os equipamentos 
adequadamente. Switch que trabalhe 
com padrão 10/100/1000 Base-T, com 
número de portas suficiente para 
interligar todos os computadores do 
mídia desk com os notebooks dos 
auditórios e grande auditório em rede. 
Caso a Contratada opte por interligar 
os dispositivos através de rede sem 
fio, deve fornecer os roteadores 
necessários. 

5 25 Diária R$ 107,00 R$ 535,00 

35 
Impressora 

laser preto e 
branco 

Mínimo de 20 ppm (páginas por 
minuto), com tonner e reposição 
quando necessário. Franquia 1.000 
impressões/dia. 

20 100 Diária R$ 200 R$ 4.000,00 

36 
Impressora 

laser colorida 

Aluguel de impressora laser colorida. 
Velocidade mínima de 20 ppm, com 
tonner e reposição quando necessário. 
Franquia 1.000 impressões/dia. 

20 100 Diária R$ 267,00 R$ 5.340,00 

37 
Impressora de 

etiquetas 

Aluguel de impressora de etiquetas. 
Método de Impressão 
Térmica/Térmica Direta, resolução 
200 dpi, com impressão de código de 
barras e software. Franquia 1.000 
impressões/dia. 

10 50 Diária R$ 120,00 R$ 1.200,00 
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38 
Distribuidor de 
energia 110 a 

220 volts 

Distribuidor master de energia para 
distribuição elétrica. Para todos os 
equipamentos contratados, a empresa 
deverá incluir o cabeamento de 
conexão e distribuição de energia com 
tomadas e plugs compatíveis com a 
carga elétrica do equipamento a ser 
instalado. Os equipamentos deverão 
ser aterrados tendo os circuitos e seus 
respectivos cabos protegidos por 
disjuntores com curva “C”. Danos e 
acidentes provocados por mau 
funcionamento da energia elétrica, 
sua conexão e cabeamento serão de 
total responsabilidade da Contratada. 

10 50 Evento RS 68,00 R$ 680,00 

39 

Projetor 
Multimídia 
5000 ansi-

lumens 

Projetor multimídia, tipo datashow, 
de 5000 ansi-lumens, incluso: cabos 
adaptadores, controle remoto e 
ponteira laser. 

60 300 Diária R$ 200,00 R$ 12.000,00 

40 
Tela de 

projeção 70’’ 

Aluguel de tela de projeção, 70", 
medidas 1,42m x 1,07m, com tripé ou 
pendurada. 

10 50 Diária R$ 60,00 R$ 600,00 

41 
Tela de 

projeção 150’’ 

Aluguel de tela de projeção, 150", 
medidas 3,05m x 2,29m, com tripé ou 
pendurada. 

10 50 Diária R$ 62,00 R$ 620,00 

42 
Tela de 

projeção 120’’ 

Aluguel de tela de projeção, 120", 
medidas: 2,44m x 1,83m, com tripé ou 
pendurada. 

40 200 Diária R$ 60,00 R$ 2.400,00 

43 
Rádio 

comunicador 

Aluguel de rádio comunicador, tipo 
HT, de longo alcance (mínimo de 8 
km), com kit handsfree . Referência: 
Motorola ou qualidade similar. 

30 150 Diária R$ 24,00 R$ 720,00 

44 
Monitor de TV 
– 60", colorido 

Aluguel de aparelho televisor, Plasma 
ou LCD, 60", entrada para 
UHF/VHF/CATV/ HDMI e USB com 
suporte ou pedestal. 

10 50 Diária R$ 240,00 R$ 2.400,00 

45 
Monitor de TV 
- 42”, colorido 

Aluguel de aparelho televisor LCD   ” 
com suporte a tura regu  ve    m  .  
1   cm e   m n.) 113 cm, com 
entrada para conexão HDMI e USB 

10 50 Diária R$ 120,00 R$ 1.200,00 
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46 

Equipamento 
de som/ 

sonorização 
(potência mín: 

800 WRMS) 

Mesa de som com 24 (vinte e quatro) 
canais, amplificador com potência de 
no mínimo de 800 WRMS; 4 (quatro) 
caixas acústicas de no mínimo 800W 
RMS, com tripé e pedestal tipo girafa 
para microfone. Controle de nível de 
volume. 02 Pedestais de apoio na cor 
preta para cada caixa com regulagem 
de altura, entre 1,2m e 2,0 m; Mixer 
para microfone/linha mais 02 
entradas estéreo, entradas 
balanceadas padrão XLR, phantom-
power, controle de ganho de entrada, 
equalização de 3 bandas com ajuste 
de frequência nos médios, 04 saídas 
auxiliares, 02 sub masters e 02 saídas 
balanceadas com plugs XLR, chave de 
Mute e solo por canal 

20 100 Diária R$ 600,00 R$ 12.000,00 

47 Flip Chart 
Cavalete, bloco com 50 folhas e 3 
(três) pincéis atômicos nas cores azul, 
preto e vermelho. 

40 200 Diária R$ 34,00 R$ 1.360,00 

48 Quadro Branco 
1,5 x 1,0 m, com marcador para 
quadro branco nas cores azul, preto e 
vermelho e apagador. 

10 50 Diária R$ 47,00 R$ 470,00 

49 Púlpito 

Púlpito produzido em madeira MDF 
com suporte para microfone e apoio 
para copo e garrafa de água de até 
500 ml 

5 25 Unidade R$ 87,00 R$ 435,00 

50 Pranchão 

Aluguel de pranchão em madeira 
compensado com pés galvanizados e 
embutidos para apoio, medindo  2m 
(C) x 0,53m (L) 

40 200 Unidade R$ 60,00 R$ 2.400,00 

51 
Carrinho 

plataforma 

Aluguel de carrinho tipo plataforma 
com 4 rodas, com plataforma de 
madeira, para transporte de materiais. 
Medidas aproximadas: 1,5x0,80m 

10 50 Evento R$ 40,00 R$ 400,00 

52 
Organizador 

de fila - unifila 

Aluguel de suporte com estrutura 
cromada medindo 0,90 cm de altura, 
faixa de isolamento retrátil  nas cores 
azul marinho ou preta de dimensões 
(C x L x H) 120cm x 10cm x 90cm, com 
dispositivo de encaixe de torretas em 
sequência. 

240 1200 Unidade R$ 39,00 R$ 9.360,00 

53 
Toalha para 

mesa diretora 
(auditórios) 

Aluguel de toalha 3,50 x 2,20m, tecido 
Oxford, na cor branca, azul marinho 
ou preta, limpa e passada; sem 
manchas, rasgos, furos ou 
descosturada. 

40 200 Unidade R$ 16,00 R$ 640,00 
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54 
Painéis para 

Sessão Poster 

Aluguel de painéis para exposição de 
trabalhos, formadas por elevações 
montadas em sistema octogonal de 
perfis e travessas de alumínio 
anodizado e painéis tipo TS, com 
altura total de 2,20 m e largura 
aproximada de 0,90m. Acessos 
montados em formato de “Zig Zag”. 
Acabamento em alumínio com spot de 
luz com lâmpada 

40 200 Unidade R$ 134,00 R$ 5.360,00 

55 
Totem 

interativo 

Aluguéis de totem interativo 
composto por 3 totens sem impressão 
de foto. Porém, com fotos digitais 
compartilhadas através das redes 
sociais – Facebook e twitter, gerando 
relatório de mailing de todas as 
interações realizadas e mais:  1-
Personalização da moldura da foto c/ 
identidade visual do evento; Fotos 
ilimitadas durante o evento (formato 
digital); CD contendo todas as fotos; 
Relatório com dados (nome e e-mail) 
de todos os participantes e Montagem 
e desmontagem do equipamento. 

6 30 
Diária de 

24h 
R$ 1.000,00 R$ 6.000,00 

56 
Estande de 

24m2 

Montagem de estande com 24m² em 
projeto especial, ilha aberta, 
fechamento apenas nas paredes dos 
fundos, incluindo o fornecimento dos 
seguintes itens: 

2 

10 

 
Diária R$ 2.400,00 R$ 4.800,00  

- Paredes: Divisórias moduladas, de 
madeira, com acabamento em bagum, 
atingindo a altura total de 2,70m, 
sendo a fachada revestida por vidros 
fixados em sistema spider. Estas 
divisórias serão montadas nas áreas 
limítrofes do estande com os estandes 
vizinhos. 

- Pergolado: Tipo divisórias 
moduladas, de madeira, com 
acabamento em bagum. 

- Fachadas: Tipo divisórias moduladas, 
de madeira, com acabamento em 
bagum 

- Identificação: Logotipo em recorte 
de vinil adesivo, até 4 cores, aplicada 
sobre branco na testeira. Cada modelo 
de estande terá quantidade de painéis 
de acordo com sua posição. A 
aplicação do logotipo deve ocorrer em 
todos os painéisde 220 volts. Arte a 
ser definida com a Contratante. 
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57 
Estande  de 

12m2 

Montagem de stands de 12m², 
incluindo o fornecimento dos 
seguintes itens: 

2 10 Diária R$1.200,00 R$ 2.400,00 

- Carpete forração grafite, aplicado 
diretamente no piso 

- Fechamento Painéis TS Branco; 

- Pergolado parcial alumínio; 

- Identificação: Todos os estandes 
serão identificados com o nome do 
expositor, colocado sobre uma placa 
branca de largura 1,00 m x altura 0,50 
m, com o nome em letras helvéticas 
pretas, até o limite de 13 letras; 

- Spotlight de 100 W em arandelas 
reguláveis, à razão de um spot para 
cada 3m²; 

- Um ponto de luz por stand e uma 
tomada de 220 volts. A instalação 
deve ocorrer diretamente sobre o 
piso. 

58 
Tenda modelo 

pirâmide 

Tenda Modelo Pirâmide (sem piso), pé 
direito (mínimo) das laterais de 2,15m 
e central de aproximadamente 4,00m. 
Cobertura em lona de PVC (aditivada 
antimofo) na cor branca. 20 100 Diária R$ 535,00 R$ 10.700,00 

Estrutura Reforçada (ferragem 
galvanizada a fogo). Medida 4,00m x 
4,00m, com fechamentos laterais 
enroláveis. 

59 Bebedouro 

Bebedouro para água natural e 
gelada, com galões de água de 20 
litros, para atendimento aos 
congressistas. Com reposição durante 
todo o evento e copos plásticos de 
200ml, acompanhado de estrutura 
plástica para o suporte e descarte dos 
copos. 

20 100 Evento R$ 64,50 R$ 1.290,00 

60 
Sofá de 3 
lugares 

Aluguel de sofá, 3 lugares, em tecido 
ou couro, cor preta. 

6 30 Diária R$ 129,00 R$ 774,00 

61 
Sofá de 2 
lugares 

Aluguel de sofá, 2 lugares, em tecido 
ou couro, cor preta. 

6 30 Diária R$ 114,00 R$ 684,00 

62 

Mesa de 
reunião 10 a 
12 pessoas, 

com 12 
cadeiras 

Aluguel de mesa de reunião, medindo 
1,2 X 2,4 m (largura x comprimento) e 
12 cadeiras estofadas, tampo em 
madeira aglomerada ou MDF, 
laminado em madeira de poliuretano 
ou cera, com acabamento em verniz 
tom escuro. 

6 30 Diária R$ 243,00 R$ 1.458,00 

63 
Lixeira grande 
/ Cesto de Lixo 

cromado 

Aluguel de lixeira com pedal e 
capacidade de 100 litros. Perfil e cor a 
serem definidos com o Contratante 
por ocasião do evento. 

20 100 Diária R$ 43,00 R$ 860,00 
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64 
Lixeira média/ 
Cesto de Lixo 

cromado 

Aluguel de lixeira com pedal e 
capacidade de 60 litros. Perfil e cor a 
serem definidos com o Contratante 
por ocasião do evento. 

20 100 Diária R$ 29,00 R$ 580,00 

65 

Apresentador 
Mídia Pointer 

para 
palestrantes e 
coordenadores 

de mesa 

Apresentador 2.4GHz Mídia Pointer 
100, sem fio 2.4G até 10 metros de 
distância, controlador com botões 
page up / page down, personalizado. 
Em caixa personalizada com arte a ser 
disponibilizada pela Contratante. 

500 2500 Unidade R$ 41,00 R$ 20.500,00 

66 
Bolsa para 

Material em 
lona (ecobag) 

Bolsa tipo ecobag, com alças, 
confeccionada em material lona de 
algodão ecológica, podendo ser cru ou 
colorida com aplicação de logo em silk 
screen 4x4 cores, no tamanho 40x30 
cm. Arte a ser fornecida pelo 
contratante.  

5.000 25000 

Unidade 
(mín. 100 

para 
cada 

pedido) 

R$ 8,60 R$ 43.000,00 

67 

Caneta plástica 
esferográfica 

com ponta 
retrátil 

Com 13,5 cm de comprimento e 1,3 
cm de diâmetro, com tinta azul, corpo 
branco ou azul e detalhes do clip em 
azul ou branco, aplicação de 
personalização monocromática em 
serigrafia , no corpo da caneta. Arte a 
ser definida com o contratante. Item 
sujeito à prova.  

5.000 25000 

Unidade 
(mín. 100 

para 
cada 

pedido) 

R$ 1,70 R$ 8.500,00 

68 

Caneta 
esferográfica 
personalizada 

de metal 

Em prata brilhante na parte superior e 
detalhe azul na parte inferior, 
acionador giratório, escrita em azul e 
gravação a laser no corpo da caneta. 
Arte a ser definida com o Contratante. 
Item sujeito à prova.  

2.500 12500 

Unidade 
(mín. 100 

para 
cada 

pedido) 

R$ 4,30 R$ 10.750,00 

69 Crachá PVC 

Confeccionada em cartão de pvc 
maleável, 4/0 cores, medindo 
14x9,5cm. Arte a ser fornecida pelo 
Contratante. Item sujeito à prova. 
Pedido mínimo: 100 unidades. 

3.000 15000 

Unidade 
(mín. 100 

para 
cada 

pedido) 

R$ 4,50 R$ 13.500,00 

70 Carretilha 

Carretilha para crachá com fio 
extensor Roller Clipes na cor azul, com 
fio retrátil e prendedor de metal no 
verso, personalizado com a logomarca 
do COREN-SP, acompanhado de 
cordão na cor branca ou azul marinho 
impresso com a logo marca do 
COREN-SP ( 01 face ), com espessura 
mínima de 10mm. 

3.000 15000 

Unidade 
(mín. 100 

para 
cada 

pedido) 

R$ 5,70 R$ 17.100,00 
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71 
Cordão para 

crachá 

Cordões para crachá em tecido 100% 
poliéster, cor do cordão a ser definida, 
com 12mm de largura, 82 cm de 
comprimento aberto, personalizado 
em silk-screen, impressão um lado, 
lavável, em 1 cor (branco), com a 
logomarca do Contratante, finalizado 
com fixador de solda 
(aproximadamente 9mm x 9mm) e 
argola média. Arte a ser definida com 
o contratante. Item sujeito à prova. 

3.000 15000 

Unidade 
(mín. 100 

para 
cada 

pedido) 

R$ 2,15 R$ 6.450,00 

72 
Pen drive 

personalizado 

Pen drive, capacidade mínima 4GB, 
interface USB 2.0, com capa protetora 
e cordão. Dimensões máximas: 5cm x 
1,5cm x 0,5cm. Material: alumínio. 
Personalizado com arte a ser 
disponibilizada pelo Coren/SP, 
impressão silk com tinta epóxi. 

1.000 5000 

Unidade 
(mín. 50 

para 
cada 

pedido) 

R$ 21,50 R$ 21.500,00 

73 
Materiais em 

lona (fundo de 
palco) 

Impressão em lona vinílica 300 dpi, 
acabamento e montagem de estrutura 
em metal (moldura), 4/0 cores. A 
empresa contratada ficará 
responsável pela instalação dos 
banners, em porta banners caso 
necessário, ou faixas no local do 
evento. Criação e arte final a ser 
disponibilizada pelo Contratante.  

52 260 
Metro 

quadrado 
R$ 36,00 R$ 1.872,00 

74 
Banner 

(estandarte) 

Confecção e instalação em 
tripé/suporte, impresso em lona, 
fosco, em policromia. Medidas: 1,50m 
(largura) x 1,90m (altura). Impressão 
digital 4x0 cores. Arte a ser fornecida 
pelo Contratante. Item sujeito à 
prova. 

180 900 
Metro 

quadrado 
R$ 36,00 R$ 6.480,00 

75 
Banner de 

mesa 

Impresso em policromia em vinil 
(autoadesivo). Dimensões mínimas de 
4,00m x 0,75m e máxima de 10,00m x 
0,90m. Arte a ser fornecida pelo 
Contratante. Item sujeito à prova. 

300 1500 
Metro 
linear 

R$ 36,00 R$ 10.800,00 

76 
Camisetas de 

algodão 

Camisetas lisa coloridas 100% algodão 
fio 30.1, tamanhos P, M, G e GG e 
GGG  com aplicação de logo em silk 
screen 4x0 cores, frente e costas. Gola 
careca. 

1.000 5000 

Unidade 
(mín. 10 

para 
cada 

pedido) 

R$ 26,00 R$ 26.000,00 

77 
Kit higiênico 
de manicure 

Kit manicure unissex em embalagem 
individual personalizado em silkscreen 
4x0 cores, confeccionado em couro 
sintético nas cores preto e prata de 
dimensões14,5 x 2,5 x 7,5, contendo 
06 peças, sendo elas: tesoura, alicate 
de unha, lixa, empurrador de cutícula, 
cortador de unha e pinça 

1.000 5000 

Unidade 
(mín. 100 

para 
cada 

pedido) 

R$ 19,00 R$ 19.000,00 
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78 Kit Executivo 

Kit executivo, composto por 01 
pendrive giratório de 4Gb 
personalizado, 01 caneta esferográfica 
de metal personalizada e gravado a 
laser com o logo do Coren SP e 
detalhe em courino, 01 mídia pointer 
e caixa de presente com elástico na 
cor azul marinho 

1.000 5000 

Unidade 
(mín. 50 

para 
pedido) 

R$ 37,00 R$ 37.000,00 

79 Água mineral 
Água mineral sem gás em garrafas de 
500ml. 

1.000 5000 Garrafa R$ 2,90 R$ 2.900,00 

80 
Arranjo de 

flores (mesa 
plenária) 

Arranjos tipo jardineira para mesa 
plenária, flores tropicais naturais, com  
1m x 0,5m x 0,3m (largura x altura x 
profundidade). 

10 50 
Metro 
linear 

R$ 243,00 R$ 2.430,00 

81 
Arranjo de 

flores (centro 
de mesa) 

 Arranjo com flores tropicais naturais 
com diâmetro de 0,25m e altura de 
0,2m. 

60 300 Unidade R$ 93,00 R$ 5.580,00 

Valor Total  R$768.548,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$768.584,00 (setecentos e sessenta e oito mil e quinhentos e quarenta e oito reais) 

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 Execução de Serviço 

acompanhada de sua respectiva Nota de Empenho. 

3. O fornecimento deverá ser executado conforme o Edital de Licitação e seus Anexos, aos quais se vincula a 

presente Ata em todos os termos. 

4. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do Elemento de Despesa nº 

6.2.2.1.1.33.90.39.002.39 – Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos. 

5. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 

20/06/2016 a 19/06/2017, 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 a  nea “d”, inciso II, caput do art. 65 da Lei 

nº 8.666/1993. 

7.1. 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. 

7.1.1. A Detentora da Ata que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do período de fornecimento, sem 
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aplicação de penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos apresentados. 

7.2. Quando a Detentora da Ata não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá convocar os 

demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

7.2.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado obsevará a classificação original. 

7.2.2. 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: 

8.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

8.2. Não acusar o recebimento da Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

9. 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. 

10. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor. 

 

São Paulo, 20 de junho de 2016. 
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