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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2020 
Prazo de vigência: 12 (doze) meses 

Termo Inicial: 21/09/2020 - Termo Final: 21/09/2021 

 
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 representada 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 da 
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nº 
013/2020, Processo Administrativo n.º 022/2020, RESOLVE registrar os preços com a 
empresa ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.881.077/0001-60, sediada na 
cidade de Florianópolis, na Rodovia Armando Calil Bulos, n° 5405, Sala 106, CEP 88.058-
001, Fone: (48) 3369-3847 – E-mail: comercial@ilhadosabores.com.br, neste ato 
representada por seu Representante Legal, Sr. Claudinei Rodrigues Ernst, portador do RG 
Nº 3.251.217 e inscrito no CPF sob Nº 354.803.860-34, de acordo com a classificação por 
ela alcançada e nas  quantidade  cotadas, atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se 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 registrar de preços para eventual fornecimento e prestação de 

serviços relacionados a eventos e demais programações do Conselho Regional de 

Enfermagem do Paraná, especificados nos itens 01, 04, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 51 e 52 do Termo de 

Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico n° 013/2020, que é parte integrante desta Ata, assim 

como a proposta vencedora, independentemente de transcrição 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais 
condições ofertadas na proposta são as que seguem: 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Kit lanche: 
• 1 pacote de mix de frutas 
secas (amendoim, castanha 
ou amêndoa, uva passas) de 
50g,  
• 1 barra de cereal,  
• 1 pacote de batata chips de 
40g, 
• 1 suco de 200 ml,  
• 1 bolinho pequeno 40g 
(embalado),  
• 1 pacote de balas de goma 
20g e  
• 1 bombom. 
Todos os kits devem ser 
acompanhados de 
guardanapos e a higiene 
deve ser garantida pela 
embalagem plástica rígida, 
com adesivo personalizado. 

Emb. 2.000 R$ 14,00 R$ 28.000,00 

4 

Coffee Break – Tipo I 
• Café – 100ml por pessoa 
• Leite – 100ml por pessoa 
• Chá quente – 100ml por 
pessoa 
• Água mineral – 200ml por 
pessoa 
• 2 opções de Sucos de fruta 
(Natural ou em embalagem 
longa vida) – 250 ml por 
pessoa 
• Pão de queijo – 6 unidades 
por pessoa 
• 2 tipos de Bolo (chocolate, 
laranja, baunilha, cenoura) – 
2 fatias por pessoa 
• 2 tipos de Minisanduíches 
35 g – 2 unidades por pessoa 
• 2 tipos de folhados assados 
– doce e salgado – 2 
unidades por pessoa 
• Açúcar, adoçante e 

Serviço 
por 

pessoa 
1.000 R$ 23,75 R$ 23.750,00 
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mexedores 
• Guardanapos de papel – 3 
unidades por pessoa 
• Copos descartáveis (200 
ml) – 2 unidades por pessoa 
Servido pelo período de 1 h 

5 

Coffee Break – Tipo II 
(Brunch): 
• Café – 100ml por pessoa 
• Leite – 100ml por pessoa 
• Chá quente – 100ml por 
pessoa 
• Água mineral – 200ml por 
pessoa 
• 2 opções de Sucos de fruta 
(Natural ou em embalagem 
longa vida) – 250 ml por 
pessoa 
• Frutas em pedaços, inteiras 
ou salada de frutas – 50g por 
pessoa 
• 1 tipo de Minisanduíches 35 
g – 2 unidades por pessoa 
• 2 tipos de Sanduíche de 
metro, com saladas, 
vegetais, frios e molhos – 
100g por pessoa 
• 2 opções de doces finos – 3 
unidades de 15g por pessoa  
• 1 opção de prato quente 
(finger food) -risoto ou massa 
– 200g por pessoa 
• Açúcar, adoçante e 
mexedores 
• Guardanapos de papel – 3 
unidades por pessoa 
• Copos descartáveis (200 
ml) – 2 unidades por pessoa 
Servido pelo período de 2 h 
 

Serviço 
por 

pessoa 
1.000 R$ 33,00 R$ 33.000,00 

7 

Coquetel – Serviço volante: 
 
• 5 tipos de canapés – 5 
unidades por pessoa 
• 5 tipos de salgado assados 

Serviço 
por 

pessoa 
1.000 R$ 36,00 R$ 36.000,00 
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– 6 unidades por pessoa 
• 3 empratados salgados tipo 
fingerfood quentes – 300 g 
por pessoa 
• 3 opções de doces finos – 4 
unidades de 15g por pessoa 
• 2 tipos de suco natural ou 
integral – 200 ml por pessoa 
• Água saborizada – 200 ml 
por pessoa 
• Refrigerante comum e light 
– 200 ml por pessoa 
• Água mineral com e sem 
gás – 200 ml por pessoa 
• Guardanapos de papel – 3 
unidades por pessoa 
 
O serviço deve ser 
acompanhado de todos os 
materiais e mão de obra 
necessários para o perfeito 
serviço. 

9 

Serviço de Recepcionista – 
Executado por profissional 
experiente, dinâmico, com 
habilidade em lidar com 
pessoas. Deve ser 
capacitado para atender 
solicitações de 
palestrantes/conferencistas, 
autoridades convidadas, 
contratante e demais 
participantes, devidamente 
uniformizado. 

Meia 
Diária 

 (5 horas) 
20 R$ 102,00 R$ 2.040,00 

11 

Serviço de Garçom - 
Executado por profissional 
experiente, com habilidade 
para exercício da atividade, 
devidamente uniformizado e 
equipado 

Meia 
Diária  

(5 horas) 
50 R$ 113,00 R$ 5.650,00 

13 

Segurança – Profissional 
pertencente a empresa de 
segurança devidamente 
registrada na Polícia Federal 
e com experiência em 

Diária  
(8 horas) 

20 R$ 205,00 R$ 4.100,00 
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eventos. O serviço será 
desarmado e o profissional 
deverá estar uniformizado 
com traje social. 

14 

Serviço de Fotógrafo 
Profissional – registro 
fotográfico durante todo o 
período do evento, com 
entrega imediata de fotos 
logo após o evento por meio 
eletrônico (para serem 
postadas em redes sociais)  
e entrega de todas as fotos 
em alta resolução em mídia  
física (CD/DVD/pen-drive), 
em média 100 fotos por 
evento, com tratamento e 
entrega no prazo máximo de 
72 horas após o evento. 

Diária de 
5 horas 

(podendo 
ser 

divididas 
por dois 
períodos 
de 2h30) 

40 R$ 449,00 R$ 17.960,00 

16 

Transmissão em tempo real 
pela internet – Serviço de 
transmissão online de fluxos 
de áudio e vídeo, a partir do 
local do evento, por meio do 
contratante. Sincronização 
de áudio e vídeo para 
transmissão. Conexão pela 
Internet para transmissão 
com o servidor de streaming 
Microsoft Media Server no 
formato MMS no site do 
contratante, a taxa média de 
282Kbps; Monitoramento de 
sinal e qualidade do fluxo de 
dados gerado e a conexão 
com o servidor do 
contratante. O serviço deve 
estar disponível e totalmente 
operacional no mínimo uma 
hora antes do início do 
evento. Em caso de falha ou 
defeito, a prestação de 
serviços deve ser restaurada 
no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos. 

Diária – 
período do 

evento 
30 R$ 2.037,00 R$ 61.110,00 
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17 

Estrutura de Fotos, estilo 
estúdio, com equipamentos 
de fotografia, iluminação e 
impressão de fotos 
personalizadas com a marca 
do evento, oferecidas 
durante todo período de pré 
e pós evento com a 
impressão de lote de 500 
fotos por evento 

Unidade 10 R$ 1.743,00 R$ 17.430,00 

18 

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

Unidade/ 
Diária 

20 R$ 50,00 R$ 1.000,00 

19 

Microfone sem fio - Aluguel 
de 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 sm58 e 
fornecimento contínuo de 
bateria. 

Unidade/ 
Diária 

20 R$ 65,00 R$ 1.300,00 

20 

Projetor Multimídia - 
Aluguel de projetor 
multimídia laser LED, 
resolução alta definição, de 
no mínimo 5000 lumens. 
Deve incluir: cabos 
adaptadores, controle remoto 
e ponteira laser. 

Unidade/ 
Diária 

20 R$ 299,00 R$ 5.980,00 

21 

Tela de projeção 120’’ - 
Aluguel de tela de projeção, 
120”, medidas: 2,44m x 
1,83m, com tripé ou 
pendurada. 

Unidade/ 
Diária 

20 R$ 137,00 R$ 2.740,00 

22 

Equipamento de 
som/sonorização - Aluguel 
de Mesa de som com 16 
(dezesseis) canais, 
amplificador com potência de 
no mínimo 800 WRMS; 4 

Unidade/ 
Diária 

20 R$ 998,00 R$ 19.960,00 
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(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. De acordo com o 
ambiente do evento. 

23 

Iluminação - locação de 
refletor para decoração do 
ambiente do hall do coquetel 
e decoração do ambiente do 
palco. 

Unidade/ 
Diária 

60 R$ 49,00 R$ 2.940,00 

24 
Pedestal para microfone de 
mesa ou de chão 

Unidade/ 
Diária 

20 R$ 40,00 R$ 800,00 

25 
Arranjo de Flores - Plantas 
altas com cachepô. 

Unidade 20 R$ 89,00 R$ 1.780,00 

27 
Arranjo de Flores - Plantas 
baixas para ambientação do 
palco. 

Unidade 40 R$ 137,00 R$ 5.480,00 

28 

Arranjo de Flores - Tipo 
jardineira, com flores do 
campo naturais, cores 
variadas, com altura de 0,6m, 
à proporção de 3 dúzias de 
flores por metro linear, para 
aposição ao pé da mesa 
diretora. 

Unidade 20 R$ 152,00 R$ 3.040,00 

34 
Cadeira – Para mesa 
diretora – Couro ou tecido 

Unidade/ 
Diária 

30 R$ 30,00 R$ 900,00 
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estofado. 

35 

Mesa - Tipo pranchão para 
formação de mesa diretora 
até 11 membros com toalha 
branca 

Unidade/ 
Diária 

15 R$ 74,00 R$ 1.110,00 

38 
Mesa – para recepcionista 
e para coffee break com 
toalha branca adamascada 

Unidade/ 
Diária 

40 R$ 101,00 R$ 4.040,00 

39 
Cadeira para público, 
acrílico ou metal, almofadada 

Unidade/ 
Diária 

2000 R$ 12,00 
R$ 

24.000,00 

40 

Locação de Maca/cadeira 
para atendimento de 
Acupuntura, Auriculoterapia, 
Heiki, Toque Terapêutico, 
Massoterapia e demais PICS 
que possuam atendimento 
individual  

Diária/ 
unidade 

50 R$ 48,00 R$ 2.400,00 

42 

Locação de Espaço Físico 
adequado para eventos, 
seguindo as seguintes 
necessidades: 
Auditório para 300 a 500 
pessoas, em área central, 
com estacionamento e de 
fácil acesso por transporte 
coletivo, com estrutura de 
apoio para recepção e 
alimentação (coquetel), 
sanitários masculino e 
feminino adequados para o 
público estimado, 
acessibilidade para todas as 
áreas do evento (auditório, 
recepção, alimentação, 
sanitários e estacionamento). 

Diária de 
24h 

10 R$ 5.980,00 R$ 59.800,00 

44 

Locação de Espaço Físico 
adequado para eventos, 
seguindo as seguintes 
necessidades: 
Estrutura de auditório para 
entre 100 e 200 pessoas, 
com 5 salas para grupos de 
30 a 50 pessoas, com 
estrutura multimídia e 
mobiliários adequados, 

Diária de 
24h 

3 R$ 8.280,00 R$ 24.840,00 
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espaço adequado para 
alimentação (refeições – café 
da manhã, almoço e coffee 
break). 

47 

Músico qualificado para 
apresentação em eventos e 
solenidades, com boa 
postura e capacidade de 
improviso, devendo se 
apresentar com seu 
instrumento e equipamento 
necessário para sua 
apresentação, devidamente 
uniformizado.  

Diária 
 (5 horas) 

20 R$ 930,00 R$ 18.600,00 

48 

Banda/ Grupo Musical/ 
Coral para apresentação em 
eventos e solenidades, com 
regente/coordenador, 
devendo se apresentar com 
seus instrumentos e 
equipamentos necessários 
para apresentação, 
devidamente uniformizado. 

Diária 
 (5 horas) 

10 R$ 3.590,00 R$ 35.900,00 

50 

Moldura para certificado em 
formato A3 (310mm x 
450mm); Moldura em 
alumínio brilhoso na cor 
prata; passe partour de 4 cm 
em cada um dos lados, cor 
preta, feito em material de 
PH neutro., Vidro anti-reflexo; 
Fundo Foam Bord 

Unidade 70 R$ 117,00 R$ 8.190,00 

51 

Placa de homenagem, em 
metal prata, tamanho 15cm x 
20cm, com impressão 
colorida, disposta em estojo 
de veludo, ou material 
compatível. 

Unidade 20 R$ 75,60 R$ 1.512,00 

52 

Medalha Metal fundida em 
alto e baixo relevo,  pintura 
em cor Ouro, Prata ou 
Bronze, com ou sem efeito 
envelhecido, na medida 8 cm 
e 4mm de espessura, de 
acordo com arte fornecida 

Unidade 50 R$ 19,00 R$ 950,00 
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pelo Coren/PR, acabamento 
de fita de cetim, na cor azul 
marinho, personalizada em 2 
faces com impressão de logo 
em toda extensão da fita. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

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

 
3.2 Não há Órgãos Participantes. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação. 
  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE DA ATA 

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses e vigência durante 
o período descrito no preâmbulo desta Ata, não podendo ser prorrogada. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1  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. 

 

6.2  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. 

  

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

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

não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 

 

6.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

 

6.4.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

 

6.5 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. 

 

6.6 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

 6.6.1 Descumprir as condições a Ata de Registro de Preços; 

 

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

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

6.6.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

 

6.6.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

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

 

6.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa. 

 

6.8 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: 

 

 6.8.1 Por razão de interesse público; ou 
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 6.8.2 A pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital e anexos. 

 

7.2 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 OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1 As condições gerais do 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. 

 

8.2 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. 

 

8.3 No caso de adjudicação por preço global de itens, só será admitida a contratação 

dos itens nas seguintes hipóteses: 

 

 8.3.1 Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções. 

 

8.4 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 depois de lida e achada em ordem, é assinada pelas partes. 
 

Curitiba/PR,18 de setembro de 2020. 
 

_______________________________________________________ 
Conselho Regional de Enfermagem – Coren-PR 

Simone Peruzzo 
Presidente 

 
 

_______________________________________________________ 
Conselho Regional de Enfermagem – Coren-PR 

Sidnéia Corrêa Hess 
Tesoureira 

 
 

________________________________________________________ 
Empresa Compromitente 
Claudinei Rodrigues Ernst  

Representante Legal 
 
Testemunhas: 
 
Nome: 
Assinatura: 
CPF nº: 
 
 
Nome: 
Assinatura: 
CPF nº: 
 


