
A  TA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº: 166/2014

Pregão Presencial nº 001/2015

No dia 06 de março de 2015, o Conselho Regional  de Enfermagem do Distrito Federal,

Entidade Gerenciadora, localizado no SRTV/Sul, Quadra 701, Bloco I, Edifício Palácio da Imprensa, 5º e 6º

andar, Brasília – DF – CEP 70392-901, inscrito no CNPJ sob o nº 03.875.295/0001-38, representado pela por

seu Presidente Dr. Gilney Guerra de Medeiros, brasileiro, Enfermeiro, portador do CPF nº 002.246.941-97 e

registro Coren-DF nº 143136-ENF, nos termos da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº

5.450/2005, e do Decreto nº 7892/2013, e demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das

propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 001/2015, homologado em 03 de março de 2015, RESOLVE

registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário, como se segue:

Empresa: Art Stilo Papelaria, Livraria, Comércio e Informática Ltda. - EPP

CNPJ nº:16.731.837/0001-40

Endereço: SHCGN CR, Quadra 706/707, Bloco H, Loja 03, Asa Norte, Brasília - DF

Telefone:(61) 3349 2158 (61) 3347 2046

Representante Legal: Josmar dos Reis Freire

RG nº: 823.885 – SSP/DF

CPF Nº: 442.801.491-00

COD DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND COR QTD VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01 Almofada  Carimbo  –  material  caixa

plástico,  material  almofada  esponja

absorvente  revestida  de  tecido,  tamanho

nº 3, cor azul, tipo entintada, comprimento

12, largura 8. Unidade Azul 15 R$ 2,37 R$ 35,55
02 Almofada  Carimbo  –  material  caixa

plástico,  material  almofada  esponja

absorvente  revestida  de  tecido,  tamanho

nº  3,  cor  preta,  tipo  entintada,

comprimento 12, largura 8. Unidade Preta 15 R$ 2,38 R$ 35,70
03 Almofada  Carimbo  –  material  caixa

plástico,  material  almofada  esponja
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absorvente  revestida  de  tecido,  tamanho

nº  3,  cor  vermelha,  tipo  entintada,

comprimento 12, largura 8. Unidade Vermelho 15 R$ 2,38 R$ 35,70
04 Almofada  Carimbo  –  material  caixa

plástico,  material  almofada  esponja

absorvente  revestida  de  tecido,  tamanho

nº 4, cor azul, tipo entintada, comprimento

17, largura 10. Unidade Azul 15 R$ 4,36 R$ 65,40
05 Almofada  Carimbo  –  material  caixa

plástico,  material  almofada  esponja

absorvente  revestida  de  tecido,  tamanho

nº  4,  cor  preta,  tipo  entintada,

comprimento 17, largura 10. Unidade Preto 15 R$ 4,36 R$ 65,40
06 Almofada  Carimbo  –  material  caixa

plástico,  material  almofada  esponja

absorvente  revestida  de  tecido,  tamanho

nº  4,  cor  vermelha,  tipo  entintada,

comprimento 17, largura 10. Unidade Vermelho 15 R$ 4,31 R$ 64,65
07 Anote  e  Cole  –  Recados  Auto-Adesivos

Removível,  medindo  76mm  x  102mm.

Cor  amarelo  –  gramatura  75gr/m2,  com

adesivo  acrílico  sintético  removível  e

reposicionável,  com  100  folhas  em

embalagem original do fabricante. Bloco Amarelo 150 R$ 2,02 R$ 303,00
08 Anote  e  Cole  –  Recados  Auto-Adesivos

Removível, medindo 76mm x 76mm. Cor

amarelo  –  gramatura  aproximada  50gr,

com adesivo acrílico sintético removível e

reposicionável,  com  100  folhas  em

embalagem original do fabricante. Bloco Amarelo 150 R$ 3,10 R$ 465,00
09 Anote  e  Cole  –  Recados  Auto-Adesivos

Removível, medindo aproximadamente 38

x  51mm,  pacote  contendo  4  blocos,

diversas  cores,  cada bloco contendo 100

folhas  cada,  prazo  de  validade  igual  ou

superior a 10 (dez) anos. Bloco Variadas 100 R$ 4,20 R$ 420,00
10 Apagador – para quadro branco, corpo em
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plástico de alta resistência com feltro, de

boa qualidade. Unidade Preto R$ 3,70 R$ 18,50
11 Apontador  Metálico  –  para  lápis  de

madeira nº 2, 2-A, 2-B, lâmina inoxidável. Unidade Nenhuma 50 R$ 1,00 R$ 50,00
12 Arquivo estreito para pastas suspensas –

Tamanho oficio, em plástico resistente, na

cor preta, medida 16,4(L) x 43(P) x 27,1

(A) cm. Unidade Preta 30 R$ 48,90 R$ 1.467,00
13 Barbante  de  algodão  –  100%  algodão,

medindo  aprox.  184  metros,  de  boa

qualidade,  prazo  de  validade

indeterminado. Unidade Branco 10 R$ 5,10 R$ 51.00
14 Bateria  exclusivamente  alcalina  9v  –  2

anos  de  validade  a  partir  da  data  de

entrega. Validade impressa no produto. Unidade Variada 30 R$17,30 R$ 519,00
15 Bobina de senha – tipo bico de pato, com

2000  números,  pré-numerada  em  2

sequências de 000 a 999. Rolo Branco 15 R$ 29,50 R$ 442,50
16 Bobina  para  máquina  de  calcular  –

medindo 57 x 60 mm x 35 metros, 01 via,

de boa qualidade. Unidade Branca 20 R$ 1,32 R$ 26,40
17 Borracha  de  vinil  -  Macia,  com  cinta

plástica protetora, para apagar lápis grafite

sem estragar  o  papel  ou  deixar  borrões,

medindo  aproximadamente  42  x  21  x

11mm. Unidade Variadas 50 R$ 0,53 R$ 26,50
18 Caderno espiral pequeno – com 48 folhas,

capa  dura,  formato  aproximado  13,5  x

20cm Unidade Variadas 30 R$1,96 R$ 58,80
19 Caixa  para  arquivo  morto  –

Confeccionada em papelão kraft medindo

360mm comprimento x 250mm largura x

135mm  altura  na  cor  parda  modelo

desmontável 400g/m2 com impressão em

03 lados fechamento duplo reforçado com

visor. Unidade Parda 800 R$ 2,80 R$ 2.240,00
20 Caixa para correspondência tipo bandeja,

em  acrílico  para  arquivamento  de
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documentos  simples,  de  1  andar  com

entrada frontal. Unidade Variada 20 R$ 10,80 R$ 216,00
21 Caneta  esferográfica  –  material  plástico,

quantidade  cargas  1  unidade,  material

ponta  aço  inoxidável  com  esfera  de

tungstênio, tipo escrita fina, cor tinta azul. Unidade Azul 5000 R$ 1,10 R$ 5.500,00
22 Caneta  esferográfica  –  material  plástico,

quantidade  cargas  1  unidade,  material

ponta  aço  inoxidável  com  esfera  de

tungstênio,  tipo  escrita  fina,  cor  tinta

preta. Unidade Preto 2000 R$ 1,10 R$ 2.200,00
23 Caneta  esferográfica  –  material  plástico,

quantidade  cargas  1  unidade,  material

ponta  aço  inoxidável  com  esfera  de

tungstênio,  tipo  escrita  fina,  cor  tinta

vermelha. Unidade Vermelho 500 R$ 1,10 R$ 550,00
24 Caneta  permanente  –  para  escrever  em

CD/DVD, cor azul, ponta 2,00mm. Unidade Azul 100 R$ 3,14 R$ 314,00
25 Clips niquelado - Ref. 2/0 caixa com 100

unidades. Caixa Nenhuma 300 R$ 2,44 R$ 732,00
26 Clips niquelado – Ref. 3/0 caixa com 50

unidades. Caixa Nenhuma 300 R$ 2,22 R$ 666,00
27 Clips niquelado – Ref. 8/0 caixa com 25

unidades. Caixa Nenhuma 100 R$ 2,78 R$ 278,00
28 Cola liquida branca - lavável, não tóxica,

adesivo  a  base  de  P.V.A,  para  uso  em

papel,  cerâmica,  tecidos,  artesanato.

embalagem:  plástica,  com  bico

economizador,  peso  liquido  40  gramas.

com selo INMETRO. Unidade Branco 100 R$ 1,66 R$ 166,00
29 Cola liquida branca – lavável, não tóxica,

adesivo  a  base  de  P.V.A,  para  uso  em

papel,  cerâmica,  tecidos,  artesanato.

embalagem:  plástica,  com  bico

economizador,  peso  liquido  90  gramas.

com selo INMETRO. Unidade Branco 100 R$ 2,72 R$ 272,00
30 Cola  plástica  em  bastão  –  composta  de

resina  sintética,  não  tóxica,  colagem
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instantânea,  sem solvente,  com CRQ do

Químico Responsável, em tubo contendo

um mínimo de 09g de cola, validade de 02

(dois) anos. Unidade Branco 120 R$ 1,30 R$ 156,00
31 Colchete para papel e pasta – em metal;

latonado;  número  12;  haste  dupla  e

flexível  –  embalagem  original  do

fabricante caixa com 72 unidades. Caixa Nenhuma 200 R$ 7,30 R$ 1.460,00
32 Corretivo liquido – a base de água, com

aplicador  tipo  pincel;  atoxico,  inodoro,

secagem rápida,  ideal  para  corrigir  erros

de escrita copias e digitação. embalagem

original do fabricante volume 18ml. Unidade Branco 40 R$ 1,90 R$ 76,00
33 Divisória plástica – para pastas, tamanho

A4, com 10 posições. Pacote Variadas 50 R$ 7,90 R$ 395,00
34 Envelope  para  cartão  de  visita  –  sem

impressão  em  papel  sulfite,  cor  branco,

gramatura  mínima  75g/m²  e  medindo

73mm x 120mm. Unidade Branco 5000 R$ 0,11 R$ 550,00
35 Envelope  pardo  -  tamanho  A4  medindo

229 x 324mm Unidade Pardo 5000 R$ 0,16 R$ 800,00
36 Estilete  –  de  boa  qualidade,  lâmina

medindo  aproximadamente  1cm  de

largura  x  9cm de  comprimento,  de  boa

qualidade,  prazo  de  validade

indeterminado. Unidade Variadas 40 R$ 1,00 R$ 40,00
37 Extrator de grampo – em aço inoxidável,

tipo  espátula,  cromado,  medindo

aproximadamente 15 x 2cm. Unidade Nenhuma 50 R$ 2,40 R$ 120,00
38 Filtro de linha tipo protetor eletrônico 4

tomadas preto novo padrão, supressor de

picos de tensão. proteção contra surtos de

tensão.  Chave  liga/desliga.  04  tomadas

elétricas padrão NBR 14136. Sistema de

fixação. Led indicador de funcionamento.

Fusível de proteção. Prazo de garantia do

produto: 12 meses Unidade Preto 10 R$ 25,00 R$ 250,00
39 Filtro de linha tipo protetor eletrônico 6
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tomadas preto novo padrão, supressor de

picos de tensão. Proteção contra surtos de

tensão.  Chave  liga/desliga.  06  tomadas

elétricas padrão NBR 14136. Sistema de

fixação. Led indicador de funcionamento.

Fusível de proteção. Prazo de garantia do

produto: 12 meses Unidade Preto 10 R$ 30,00 R$ 300,00
40 Fita  –  Adesiva  dupla  face  papel  –  para

usos gerais sem resíduos químicos em sua

composição, com dimensões 24 x 30m. Unidade Branca 30 R$ 10,42 R$ 312,60
41 Fita  adesiva  para  embalagem  –  em

adesivo  de  resina  de  borracha  sintética

medindo 50 mm x 50m espessura total de

0,040mm  com  aderência  de  uma  face,

transparente – tipo hot melt – com filme

de polipropileno bio-orientado. Unidade

Transparent

e 150 R$ 3,20 R$ 480,00
42 Fita adesiva tipo durex – medindo 1,2cm

x 30m, validade mínima de 01 (um) ano,

transparente. Unidade Nenhuma 30 R$ 1,00 R$ 30,00
43 Fita crepe – para usos gerais sem resíduos

químicos  em  sua  composição,  com

dimensões 48mm x 50m. Unidade Branca 50 R$ 6,40 R$ 320,00
44 Fita  para  máquina  calculadora  –  tipo

Nylon,  cor  preto/vermelho,  medindo

13mm  x  5m  de  comprimento  para

calculadora  Elgin,  modelo  MB  7123,

prazo de validade igual ou superior a 02

anos. Unidade

Preto/

Vermelho 10 R$ 7,90 R$ 79,00
45 Fita  para  máquina  calculadora  –  tipo

Nylon,  cor  preto/vermelho,  medindo

13mm  x  5m  de  comprimento  para

calculadora  Elgin,  modelo  MB  7142,

prazo de validade igual ou superior a 02

anos. Unidade

Preto/

Vermelho 10 R$ 7,90 R$ 79,00
46 Grampeador para grampo 26/6 – com base

metálica  de  aproximadamente  20cm  x

5cm,  com  alavanca  metálica,  com
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depósito  de  grampo  em  inox  para  210

grampos e com mola de metal, capacidade

para  grampear  no  mínimo  20  folhas  de

papel 75 g/m², com amortecedores na base

e na alavanca. Unidade Nenhuma 20 R$ 17,80 R$ 356,00
47 Grampo  para  grampeador  –  em  aço

galvanizado;  tamanho  26/6;  sem rebarba

de  corte  e/ou  excesso  de  cola  –

embalagem original  do  fabricante,  caixa

5.000 unidades. Caixa Nenhuma 100 R$ 3,63 R$ 363,00
48 Grampo  para  grampeador  em  aço

galvanizado  –  tamanho  23/10;  sem

rebarba de corte  e/ou excesso de cola  –

embalagem original  do  fabricante,  caixa

5.000 unidades. Caixa Nenhuma 10 R$ 13,94 R$ 139,40
49 Grampo para pasta – em plástico leitoso

tipo  trilho,  distância  entre  os  furos  de

80mm  –  embalagem  original  do

fabricante, caixa 50 unidades. Caixa Branco 120 R$ 8,80 R$ 1.056,00
50 Grampo trilho – em metal p/pasta 80mm

caixa com 100 peças sendo 50 machos e

50 fêmeas. Unidade Nenhuma 200 R$ 9,58 R$ 1.916,00
51 Lacre segurança – material polipropileno,

comprimento 16cm, aplicação fechamento

de  malotes,  tipo  escada,  numeração

sequencial  de  7  dígitos,  cor  amarela,

pacote com 100 unidades. Pacote Amarelo 50 R$ 15,50 R$ 775,00
52 Lápis  preto,  nº  02  –  material  corpo

madeira,  diâmetro  carga  2mm,

características  adicionais  com  borracha

apagadora na extremidade. Unidade Preto 150 R$ 0,53 R$ 79,50
53 Lapiseira - em metal plástico rígido na cor

azul,  com diâmetro  da  carga  de  0,5mm

bico  em  metal  com  4mm,  ponta  e

prendedor removíveis em metal cromado,

com  borracha  interna  e  agulha  para

desobstrução. Unidade Nenhuma 20 R$ 3,92 R$ 78,40
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54 Lapiseira  –  em metal  plástico  rígido  na

cor azul, com diâmetro da carga de 0,7mm

bico  em  metal  com  4mm,  ponta  e

prendedor removíveis em metal cromado,

com  borracha  interna  e  agulha  para

desobstrução. Unidade Nenhuma 20 R$ 3,92 R$ 78,40
55 Liga elástica – tipo látex, alta resistência,

nº 18, pacote com 50gr. Pacote Amarela 200 R$ 1,53 R$ 306,00
56 Livro  Ata,  100  folhas,  em  Off-Set,  56

g/m²,  pautado,  sem margem,  numeradas,

medindo 300 x 210, capa com gramatura

de 1250g/m², revestida em papel Kraft de

80g/m². Unidade Preto 10 R$ 8,90 R$ 89,00
57 Livro  para  registro  de  protocolo  –

correspondência 1/4, com 100 folhas, capa

papelão  revestido  em papel  Off-Set  120

g/m², plastificado, miolo em papel Off-Set

56g/m² com folhas numeradas, formato da

capa  215  x  157mm  e  miolo  205  x  150

mm. Unidade Variadas 20 R$ 6.86 137,20
58 Molha  dedo  com  glicerina,  ligeiramente

perfumado,  para  manuseio  de  papéis  e

papel  moeda,  embalagem com 12g,  com

dados de identificação do produto, marca

do fabricante e prazo de validade de 12

meses a partir da data de entrega. Unidade Rosa 20 R$ 2,38 R$ 47,60
59 Papel A4 – branco, alcalino, gramatura 75

g/m²,  210  x  297mm,  livre  de  cloro

elementar, fabricação nacional, certificado

ISO 9001. Resma Branco 2000 R$ 13,90 R$ 27.800,00
60 Pasta  AZ  lombo  largo  –  para

arquivamento em papelão super resistente,

na  cor  preta  medindo  aproximadamente

35cm de altura, 8cm de lombo, 27cm de

largura, com porta etiqueta no lombo, em

plástico resistente, borda inferior em aço,

apresentando garantia de qualidade, prazo Unidade

Preto

300
R$ 8,50 R$ 2.550,00
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de validade indeterminado.
61 Pasta em papelão plastificada – com abas

e elástico, cor azul, tamanho A4. prazo de

validade indeterminado. Unidade Azul 3000 R$ 1,38 R$ 4.140,00
62 Pasta  plástica  transparente  – soldada em

uma  das  laterais  e  na  parte  inferior,

fechamento  em  'L'.  Dimensões

aproximadas  220  x  310mm  incolor,

pacotes com 10 unidades. Pacote Nenhuma 50 R$ 5,80 R$ 290,00
63 Pasta  suspensa  completa  –  para  uso  em

arquivamento  com  medidas  de

aproximadamente  36cm de  comprimento

e  23,5cm  de  largura  em  cartão  pardo

resistente 330g/m² à 336g/m², com visor e

etiqueta, grampo plástico e haste plástica

removível, na cor parda, de boa qualidade

durabilidade e resistência. Unidade Parda 200 R$ 2,00 R$ 400,00
64 Pen  Drive  8  GB  –  conexão  USB  3.0,

garantia miníma 5 anos, Unidade Nenhuma 10 R$ 19,88 R$ 198,80
65 Perfurador – pequeno 02 furos, estrutura

metal com capacidade de até 12 folhas de

papel  com  gramatura  75g/m²,  medindo

aprox.  11,5cm  de  largura  x  10cm  de

comprimento,  apresentando  garantia  de

qualidade,  prazo  de  validade

indeterminado. Unidade Variada 20 R$ 5,60 R$ 112,00
66 Pincel atômico – ponta de feltro espessura

08mm, cor azul, tampa indicativa da cor,

comprimento 100mm, recarregável. Unidade Azul 50 R$ 1,20 R$ 60,00
67 Pincel atômico – ponta de feltro espessura

08mm, cor preto, tampa indicativa da cor,

comprimento 100mm, recarregável. Unidade Preto 50 R$ 1,20 R$ 60,00
68 Pincel atômico – ponta de feltro espessura

08mm, cor vermelho, tampa indicativa da

cor, comprimento 100mm, recarregável. Unidade Vermelho 50 R$ 1,20 R$ 60,00
69 Pincel  marca  texto  –  plástico,  na  cor

amarelo fluorescente, com ponta facetada,

para traços de 1 e 4mm, cuja tinta se fixa
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sobre  a  tinta  esferográfica,  hidrográfica,

lápis,  texto  datilografado  e  impressos,

validade mínima de 1 ano. Unidade Amarelo 120 R$ 0,83 R$ 99,60
70 Pincel marca texto – plástico, na cor rosa

fluorescente,  com  ponta  facetada,  para

traços de 1 e 4mm, cuja tinta se fixa sobre

a  tinta  esferográfica,  hidrográfica,  lápis,

texto datilografado e impressos, validade

mínima de 1 ano. Unidade Rosa 120 R$ 0,83 R$ 99,60
71 Pincel marca texto – plástico, na cor verde

fluorescente,  com  ponta  facetada,  para

traços de 1 e 4mm, cuja tinta se fixa sobre

a  tinta  esferográfica,  hidrográfica,  lápis,

texto datilografado e impressos, validade

mínima de 1 ano. Unidade Verde 120 R$ 0,83 R$ 99,60
72 Pincel  para  quadro  branco  –  magnético,

em material  plástico,  descartável,  na  cor

azul, com validade mínima de 1 ano. Unidade Azul 50 R$ 1,95 R$ 97,50
73 Pincel  para  quadro  branco  –  magnético,

em material  plástico,  descartável,  na  cor

preta, com validade mínima de 1 ano. Unidade Preto 50 R$ 1,95 R$ 97,50
74 Pincel  para  quadro  branco  –  magnético,

em material  plástico,  descartável,  na  cor

vermelha, com validade mínima de 1 ano. Unidade Vermelho 50 R$ 1,95 R$ 97,50
75 Plástico  para  pasta  catálogo  –  espessura

de  0,15mm,  em  polietileno  baixa

densidade; com 02 furos; medindo 235 x

300mm. Unidade Nenhuma 10000 R$ 0,24 R$ 2.400,00
76 Porta  lápis,  clipes  e lembretes  – do tipo

conjugado, em acrílico, na cor fumê. Unidade Fumê 20 R$ 10,60 R$ 212,00
77 Prancheta  ofício  –  em  acrílico  fumê,

medindo aproximadamente  23,5 x 35cm,

com  prendedor  em  aço  (metal)  –  Obs.:

medidas  de  aproximação  com  variação

somente de 5% para mais ou menos. Unidade Fumê 10 R$ 9,24 R$ 92,40
78 Protetor  crachá,  material  PVC  cristal,

comprimento  9,  altura  6,  características

adicionais com alça e garra do tipo jacaré. Unidade

Transparent

e 200 R$ 0,76 R$ 152,00
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79 Reabastecedor para pincel atômico – tubo

com 40ml. Unidade Azul 10 R$ 2,90 R$ 29,00
80 Reabastecedor para pincel atômico – tubo

com 40ml. Unidade Preto 10 R$ 2,90 R$ 29,00
81 Reabastecedor para pincel atômico – tubo

com 40ml. Unidade Vermelho 10 R$ 2,90 R$ 29,00
82 Régua – 30cm em acrílico,  transparente,

medindo  aprox.  30cm  de  comprimento,

2,5 de largura, de boa qualidade, prazo de

validade indeterminado. Unidade

Transparent

e 50 R$ 1,40 R$ 70,00
83 Suporte para fita adesiva pequeno – base

antiderrapante,  carretéis  para  rolos

grandes e pequenos, lâmina em aço inox. Unidade Nenhuma 10 R$ 9,64 R$ 96,40
84 Tesoura – 20cm, reta, em aço inoxidável,

com cabo plástico em formato anatômico,

preta, para uso geral. Unidade Nenhuma 20 R$ 4,02 R$ 80,40
85 Tesoura escolar – material aço inoxidável,

material  cabo  propileno,  comprimento

aproximadamente 12cm, cor variada. Unidade Variada 10 R$ 1,60 R$ 16,00
86 Tinta sem óleo para carimbo 40ml – com

bico dosador Unidade Azul 5 R$ 1,90 R$ 9,50
87 Tinta sem óleo para carimbo 40ml – com

bico dosador Unidade Preto 5 R$ 1,90 R$ 9,50
88 Tinta sem óleo para carimbo 40ml – com

bico dosador Unidade Vermelho 5 R$ 1,90 R$ 9,50

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente

para o Coren-DF, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 001/2015,

constantes da proposta das empresas cujos preços são agora registrados.

1.2.  A quantidade  estimada a  ser contratada poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e

cinco por cento), nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua

assinatura.
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2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Coren-DF não será obrigado firmar a(s)

contratação(ões) que dela poderá(ão) advir, facultando-se a realização de licitação ou de contratação direta

específica  para  a  contratação  pretendida,  sendo  assegurado  ao  beneficiário  o  registro  preferência  de

fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1.  Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata de Registro de

Preços.

3.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço,  será necessário demonstrar  de forma clara a

composição do novo valor, através de planilhas de custo ou da apresentação de nota(s) fiscal(is) de seu(s)

fornecedor(es), datada(s) tanto do período da licitação quanto daquele da solicitação do reajustamento. 

3.3. Para fins  de subsidiar  a análise de atendimento  à solicitação,  a Comissão  Permanente  de Licitação

adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto cujo equilíbrio de

preço esteja sendo pleiteado.

3.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas.

3.5.  Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de

mercado, apurados pela Comissão Permanente de Licitação, e os propostos pela(s) empresa(s) à época da

realização do certame licitatório.

3.6. Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento no decorrer do trâmite do processo de

revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1.  O  pagamento  devido  à  contratada  será  efetuado,  mediante  apresentação  da  nota  fiscal/fatura

discriminativa, devidamente atestada pelo gestor.

4.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação da nota fiscal/fatura.

4.3. O pagamento será realizado por meio de boleto bancário ou, na impossibilidade de apresentação deste,

por depósito em conta corrente, através de ordem bancária, já constando os impostos que serão retidos, sob
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pena de devolução para correção, contando-se o prazo para o pagamento a partir do recebimento regular da

mesma.

4.4. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

aplicadas à contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2015 e seus anexos, bem

como a proposta da empresa Art Stilo Papelaria, Livraria, Comércio e Informática Ltda. - EPP, classificada

no certame retromencionado.

5.2.  Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro por mais

privilegiado que seja para dirimir eventuais questões oriundas do contrato.

DR. GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, 

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

JOSÉ ÁVILA DE PAULA JÚNIOR

Pregoeiro Suplente 

MARIA RITA MARQUES DA SILVA

Membro da Comissão Permanente de Licitação do Coren-DF

JOSMAR DOS REIS FREIRE

Representante do Fornecedor Beneficiário

Art Stilo Papelaria, Livraria, Comércio e Informática Ltda. - EPP
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