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Pregão Eletrônico nº 015/2019 - Processo Administrativo nº 050/2019 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 037/2019 
Vigência do Contrato: 12 meses a contar da data de sua assinatura 

Termo Inicial: 02/12/2019 - Termo Final: 01/12/2020 
 
O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, Autarquia Federal criada 
pela Lei 5.905/73, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.078.816/0001-37, com 
sede na Rua Professor João Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba/PR - CEP 
80.240-530, doravante denominada COREN/PR, neste ato representado por sua 
Presidente, Simone Aparecida Peruzzo, portadora do RG nº 4.406.882-6 e inscrita no 
CPF/MF sob o nº 462.539.989-00, e por sua Tesoureira, Sidnéia Corrêa Hess, portadora 
do RG nº 5.350.384-5 e inscrita no CPF sob o nº 764.328.079-72, considerando o 
julgamento do Pregão Eletrônico de nº 015/2019, processo administrativo nº 050/2019, 
celebra ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com a empresa VALE COMERCIAL DE 
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁRICA EIRELI, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº 24.418.247/0001-90, com sede na Rua Carlos Milani nº 131, Bairro Aguas 
Belas, São José dos Pinhais/Paraná, CEP 83040-630, telefone (41) 3107-8470 / 3534-
3149, e-mail licitacao@midascomercial.com.br, neste ato representada por seu 
Procurador Sr. André Gonçalves, portador do RG nº 12.669.466-0 SSP/SPRe inscrito no 
CPF/MF sob o nº 091.102.929-00. De acordo com a classificação por ela alcançada e na 
quantidade cotada, atendendo às condições previstas no Edital, sujeitando as partes às 
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto 
n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para eventual aquisição futura e 

parcelada de materiais de consumo para informática, conforme descrito no Termo de 
Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 015/2019, que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
 O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preços é de R$ 16.921,38 

(dezesseis mil novecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as 
demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 
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Fornecedor: Vale Comercial de Material para Escritório e Informática – CNPJ: 24.418.247/0001-90 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
UNIDADE 
DE FORN. 

QTDE. 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

1 

Cabo de força para conexão de PCs na rede 
elétrica 1,5 metros – produto de acordo com 
novo padrão brasileiro de tomadas; certificado 
pelo INMETRO; tipo tripolar; voltagem máxima 
suportada de 250V AC; corrente máxima 
suportada 10A. 

Force Line UN 50 14,75 737,50 

2 

Cabo de força para conexão de PCs na rede 
elétrica 2,5 metros – produto de acordo com 
novo padrão brasileiro de tomadas; certificado 
pelo INMETRO; tipo tripolar; voltagem máxima 
suportada de 250V AC; corrente máxima 
suportada 10A. 

Force Line UN 20 19,85 397,00 

3 

Filtro de linha 3 metros - filtro de linha, bivolt; 
potência 1.270w em 127v e 2.200w em 220v; 
tensão de entrada 115/127 ou 220v com tensão 
de saída igual à tensão de entrada; mínimo de 
04 tomadas de saída no padrão nbr14136 (2p + 
t); comprimento do cabo de força (nbr14136) de 
no mínimo 3 m; proteção contra: surtos de 
tensão, ruído da rede elétrica, sobrecarga e 
curto-circuito; chave liga e desliga com indicação 
luminosa; circuito de proteção que elimina a 
necessidade de substituição de fusível; orifícios 
de fixação na parte inferior; garantia de 01(um) 
ano. 

Kairos 
PTE 0206 

UN 30 43,95 1.318,50 

4 

Filtro de linha 1,3 metros - filtro de linha, bivolt; 
potência: 1.270W em 127v e 2.200W em 220v; 
tensão de entrada 115/127 ou 220v com tensão 
de saída igual à tensão de entrada; mínimo de 
04 tomadas de saída no padrão nbr 14136 (2p + 
t); comprimento do cabo de força (nbr 14136) de 
no mínimo 1,3 m; proteção contra surtos de 
tensão, ruído da rede elétrica, sobrecarga e 
curto-circuito; chave liga e desliga com indicação 
luminosa; circuito de proteção que elimina a 
necessidade de substituição de fusível; orifícios 
de fixação na parte inferior; garantia de 01(um) 
ano. 

Kairos 
PTE 0206 

UN 50 24,56 1.228,00 
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Fornecedor: Vale Comercial de Material para Escritório e Informática – CNPJ: 24.418.247/0001-90 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
UNIDADE 
DE FORN. 

QTDE. 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

5 

Rotulador eletrônico - rotulador eletrônico, fita 
de material laminado; tamanhos de fita: 3,5 mm, 
6mm, 9mm, 12mm; comprimento da fita: 8 
metros; tecnologia da fita: transferência térmica; 
tipos de fita: tze; 15 caracteres x 1 linha; teclado 
qwerty; cortador manual; 06 pilhas aaa,  e 
adaptador de energia. acompanha  2 fita 12mm x 
4mt preto no branco laminado; garantia de 
01(um) ano. 

Brother 
PT-H110 

UN 01 305,68 305,68 

6 

Cabo de rede computador Patch Cord CAT6 
2,5 metros - patch cord categoria 6, 
comprimento mínimo de 2,5 metros, cor azul ou 
cinza, deve possuir certificação UL ou ETL listed 
e certificação etl verified; ter certificação ANATEL 
para classe de flamabilidade mínima CM: cabo 
u/utp cat.6; cumprir com os requisitos quanto à 
taxa máxima de compostos que não agridam ao 
meio ambiente conforme a norma ROHS; possuir 
perfomance do canal garantida para até 6 
conexões em canais de até 100 metros, com 
certificação de canal para ETL 6 conexões; 
montados e testados em fábrica, com garantia 
de desempenho; confeccionado com 4 pares de 
cabo U/UTP cat. 6, com diâmetro de 24 AWG, 
composto por condutores de cobre flexível, 
multifilar, com isolamento em poliolefina e capa 
externa em PVC não propagante a chama; 
conectorizados à RJ-45 macho cat. 6 nas duas 
extremidades; os conectores RJ-45 devem ser 
compostos por corpo em material termoplástico 
não propagante a chama que atenda à norma UL 
94 v-0 (flamabilidade); possuir vias de contato 
produzidas em bronze fosforoso com camadas 
de 2,54 mm de níquel e 1,27 mm de ouro e 
garras duplas para garantia de vinculação 
elétrica com as veias do cabo; 

Patch 
Cord 

U/UTP 
Furukawa 
Sohoplus 

CAT6 
CMX 

T568A 

UN 50 37,75 1.887,50 
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Fornecedor: Vale Comercial de Material para Escritório e Informática – CNPJ: 24.418.247/0001-90 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
UNIDADE 
DE FORN. 

QTDE. 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

7 

Dock Station para 2 HDs - Dock Station 
(estação portátil) que permita conectar HDs 
ao computador através de uma interface usb 
2.0 ou e-sata; voltagem: 110/220V (bivolt 
automático); frequência: 50/60Hz; 
instalação: Plug and Play; conexões: USB, 
e-Sata, IDE ou SATA; HDs compatíveis: 
SATA 2,5’’/ 3,5’’ / IDE 2,5’’/ 3,5’’; suporta 
cartões: CF, SD, XD, MS. (Mini SD, T-Flash/ 
Micro SD); capacidade máxima: HDs de até 
2 TB; sistemas operacionais compatíveis: 
Linux / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / 
Windows 10 / Mac OS X; permitir conectar 
HDs, pendrives e cartões de memória 
simultaneamente; indicadores em LED. 

Sata E Ide 
3,5 e 2,5 
USB 2.0 
E-sata 

UN 02 140,00 280,00 

8 

Hard Disk externo de 8TB – capacidade de 
armazenamento mínima de 8 terabytes; 
velocidade mínima de trasferência de dados 
a 160 MB/S; conexão USB 3.0 (compatível 
com 2.0) acompanhado de cabo; peso não 
superior a 1.1 kg; compatível com Windows 
2003, vista, Windows 7, Windows 8, macos 
e distribuição Linux; garantia mínima de 1 
ano. 

Seagate 
Expansion 

3.5” 
STEB8000

0100 

UN 02 1.000,00 2.000,00 

9 

Pen drive / USB flash drive 64 GB – 
capacidade de armazenamento de 64 gb; 
conexão USB 3.0 (compatível com 2.0); 
estrutura de metal; velocidade de leitura de 
100 MB/S; compatível com os sistemas 
operacionais Windows 10, Windows 8.1, 
Windows 8, Windows 7.1 (SP1), MAC OS V 
10.10X ou superior, Linux V. 2.6X ou 
superior, Chrome OS; garantia de 5 anos. 

Kingston 
DT100G3 

UN 10 90,42 904,20 
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ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
UNIDADE 
DE FORN. 

QTDE. 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

10 

Nobreak – potência mínima de 600VA; 
bivolt automático; microprocessado; filtro de 
linha interno; mínimo 4 tomadas elétricas; 
estabilizador interno com no mínimo 3 
estágios de regulação; botão liga/desliga 
com função mute; autodiagnóstico de 
bateria; bateria selada; proteções; 
sobrecorrente na entrada; sobretensão na 
bateria; sub e sobrefrequeência; sub e 
sobretensão; função TRUE RMS; alarme 
audiovisual com sinalização de eventos 
como queda de rede, sub e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e fim da vida útil da 
bateria; garantia de 12 meses. 

TS Shara 
cod 4003 
UPS mini 

UN 20 393,15 7.863,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 16.921,38 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE 

3.1  O Órgão Gerenciador será o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – 
Coren/PR. 

 
3.2 Não há Órgãos Participantes pois não será admitida adesão à Ata de Registro de 

Preço desta Licitação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA 

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços resultante será de 12 (doze) meses e terá 
vigência a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 
preços registrados nesta Ata. 

 
5.2  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor. 
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5.3  Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

  
5.4 O fornecedor que não aceitar reduzir o seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.5 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 
 
5.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e dos comprovantes apresentados; e 

 
5.5.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 
 

5.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
5.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 5.7.1 Descumprir as condições a Ata de Registro de Preços; 

 
5.7.2 Não retirar a nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
5.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 
 
5.7.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s) 
 

5.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e 
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a ampla defesa. 
 
5.9 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: 

 
 5.9.1 Por razão de interesse público; ou 
 
 5.9.2 A pedido do fornecedor. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital. 

 
6.2 É da competência do Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes 

do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços (Artigo 5º, inciso 
X do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 
disser respeito às contratações dos órgãos participantes, no qual caberá ao 
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (Artigo 6º, § Único do 
Decreto nº 7892/2013. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
7.1 As condições gerais de fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

 
7.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de 

Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, 
nos termos do artigo 12 § 1º do Decreto nº 7892/13. 

 
7.3 A Ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor 
do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 
11, §4º do Decreto nº 7.892/2014. 
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, que após lida e constatada sua ordem, vai assinada pelos contraentes. 

 
 

Curitiba/PR, em 02 de dezembro de 2019. 
 

 
 
 

_______________________________________________________ 
Conselho Regional de Enfermagem – Coren-PR 

Simone Peruzzo 
Presidente 

 
 
 

 
 

_______________________________________________________ 
Conselho Regional de Enfermagem – Coren-PR 

Sidnéia Corrêa Hess 
Tesoureira 

 
 
 

 
 

________________________________________________________ 
Vale Comercial de Material para Escritório e Informática 

André Gonçalves 
Procurador 

 
 
 
Testemunha da Contratante: 
Nome: 
CPF nº: 
Assinatura: 

Testemunha da Contratada: 
Nome: 
CPF nº: 
Assinatura:

 


