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PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 031/2014.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2014

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – 
CRF/SC,  localizado  na  Travessa  Olindina  Alves  Pereira  nº  35,  Florianópolis,  SC,  CNPJ 
83.900.969/0001-46, neste ato representado por sua Presidente, Farm. Hortência Salett Muller Tierling, 
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos 
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, n.º 7.174, de 12 de maio de 2010, n.º 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial  031/2014,  resolve  REGISTRAR  OS  PREÇOS  dos  gêneros  de  alimentação,  conforme 
descrito no anexo I, do Edital do Pregão 031/2014, da empresa  BRUTHAN COMERCIAL LTDA, 
localizado na Rua Felipe Neves, 631 – Estreito – Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ 02.625.813/0001-
00, representado pelo(a) senhor(a)  Jaime Adriano Mattos, CPF 342.064.009-97.

1.1. Fica(m) registrado(s) para o(s) item(ns) abaixo especificado(s) o(s) seguinte(s) preço(s):

Item Descrição
Quantidade 
Estimada

01

Café - CATEGORIA SUPERIOR, com aroma e sabor intenso, em pó 
homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos tipo 6 COB, com no 
máximo 10% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos 
(PVA) e ausente de grãos pretoverde e fermentados, gosto predominante de 
café arábica, admitindo-se café robusta (conilon), com classificação de 
bebida Mole a Rio, isento de Rio Zona. Embalagem: acondicionado em 
embalagem à VÁCUO, em pacotes de 500 (quinhentos) gramas, com prazo 
de validade de 01 (um) ano, a contar do mês em que ocorrer a
entrega do produto no CRF/SC. 
Marca: Santa Catarina Superior Extraforte
Preço unitário: R$ 7,38 (Sete reais e trinta e oito centavos)

132

02

Açúcar refinado, branco, em pacote de 1 (um) kg, com prazo de validade 
de 01 (um) ano, a contar do mês em que ocorrer a entrega do produto no 
CRF/SC.
Marca: Alto Alegre
Preço unitário: R$ 2,10 (dois reais e dez centavos)

120

03

Leite integral, líquido, UHT, embalagem tetra pack de 1 litro, com prazo de 
validade de, no mínimo, 03 (três) meses, a contar da data de entrega do 
produto
Marca: Terra Viva
Valor unitário: R$ 2,30 (Dois reais e trinta centavos)

1300

04

Adoçante líquido dietético (Sacarina Sódica e Ciclamato de Sódio) 
embalagem de 100 ML. 
Marca: Lowçucar
Valor unitário: R$ 3,00

60

05 Água mineral, natural, potável, sem gás acondicionada em copos lacrados 
de 200MLcom prazo de validade de, no mínimo, 03 (três) meses, a contar da 
data de entrega do produto.
Marca: Santa Rita

300
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Valor unitário: R$ 0,38 (trinta e oito centavos)

06

Água mineral, natural, potável, sem gás acondicionada em garrafas de 
500MLcom prazo de validade de, no mínimo, 03 (três) meses, a contar da 
data de entrega do produto.
Marca: Santa Rita
Valor unitário: R$ 0,82 (oitenta e dois centavos)

200

07

Água mineral, natural, potável, sem gás acondicionada em garrafas de 
1500MLcom prazo de validade de, no mínimo, 03 (três) meses, a contar da 
data de entrega do produto.
Marca: Santa Rita
Valor unitário: R$ 1,60 (Um real e sessenta centavos)

100

1.2. A quantidade estimada de consumo, de que trata o subitem 1.1 acima, será adquirida de acordo 
com a necessidade e conveniência do CRF/SC, mediante autorização de fornecimento.
1.3.  As  quantidades  que  vierem  a  ser  adquiridas  serão  definidas  quando  da  autorização  de 
fornecimento.
1.4.  O  prazo  de  entrega  é  de,  no  máximo,  10  (dez)  dias  corridos,  a  contar  do  recebimento  da 
autorização de fornecimento pela contratada.
1.5. A entrega deverá ser feita na sede do CRF/SC,  de Santa Catarina, localizado na Travessa Olindina 
Alves Pereira nº 35, Centro, Florianópolis/SC.
1.6.  A existência  de preços  registrados  não obriga a  Administração a  contratar,  sendo facultada  a 
realização de licitação  específica para a aquisição pretendida,  assegurado ao detentor  do registro a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
1.7. A presente Ata tem prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir de 27/10/2014.
1.8. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registro de Preços, obedecerá ao estipulado 
neste instrumento, bem como às disposições do edital do Pregão n. 031/2014, além das disposições 
constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor, que independentemente de transcrição, 
fazem parte integrante e complementar deste documento.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, 
forma e data.

Florianópolis, 23 de Outubro. de 2014.

Hortência Salett Muller Tierling
Presidente do Conselho Regional de Farmácia 

de Santa Catarina

Paulo Sérgio Teixeira de Araújo
Tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia 

de Santa Catarina

________________________________________
Jaime Adriano Matos
Sócio Administrador

BRUTHAN COMERCIAL LTDA
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