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PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 033/2014.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2014

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 033/2014, resolve REGISTRAR OS PREÇOS dos  
itens  de  higiene,  conforme  descrito  no  anexo  I,  do  Edital  do  Pregão  033/2014,  da  empresa   ATACADO 
LITORAL CATARINESE LTDA ME, localizado na Rua Pedro Demoro, 1440 – Estreito – Florianópolis/SC, 
inscrita  no  CNPJ  09.006.278/0001-40,  representado  pelo(a)  senhor(a)   Marcelo  Sales  da  Silva,  CPF 
254.008.738-80.

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

Constitui  objeto do presente Edital  o registro de preços para  eventuais  aquisições de material  de higiene e 
limpeza pessoal para uso interno do CRF/SC, conforme descrição abaixo:

Item Descrição Quantidade 
Estimada

Marca Valor Unit Valor Total

01 Papel Toalha  em bobina, folha simples, cor branca, 
macio, 100% celulose virgem nas dimensões 
mínimas de 20cm de largura por 200m de 
comprimento

220 bobinas QUALILUX R$ 9,54 R$ 2.098,80

02 Dispenser para papel toalha em conformidade com 
item 01, fabricado em pláscico ABSC de alta 
resistência e durabilidade, na cor branca, fechamento 
em chave, com visor que indique o nível de 
reabastecimento, sem alavanca, possuindo 
mecanismo de puxe e corte (semi automático), 
ajustável a um comprimento predeterminado de 
aproximadamente 30 cm, possibilitando efetiva 
economia, super higiênico. O usuário tocará apenas 
na folha a ser utilizada.

11 NOBRE R$ 178,20 R$ 1.960,20

03 Papel higiênico em rolo, folha dupla, cor branca 
(índice de alvura de, no mínimo, 80%), macio, 100% 
celulose virgem, com dimensões mínimas de 10 cm 
de largura e 250m de comprimento.

220 Bobinas PLUMA R$ 9,90 R$ 2.178,00

04 Dispenser para  papel  higiênico  em  rolo  em 
conformidade com o item 03, fabricado em plástico 
ABS de alta resistência e durabilidade, na cor branca, 
fechamento em chave, com visor que indique o nível 
de  reabastecimento.  Capacidade  de  um  rolo  de, 
aproximadamente, 250m. 

11 LTR R$ 24,46 R$ 269,08

05 Papel toalha interfolhado, duas dobras, cor branco 
formato 23cmx23cm aproxima, com materia prima 
100% celulose sem perfume. Mínimo Fardo/Caixa 
com 2400 folhas em pacotes de até 400 folhas.

25 Fardos INDAIAL R$ 36,97 R$ 924,30

06 Copo descartável 180ML com selo INMETRO, em 375 Tiras TOTALPLAST R$ 3,44 R$ 1.289,25
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poliestireno, não tóxico,  reforçado, na cor branca, 
sem tampa. Tiras com 100 unidades.

07 Copo descartável 50ML  com selo INMETRO, em 
poliestireno, não tóxico,  reforçado, na cor branca. 
Tiras com 100 unidades.

100 Tiras TOTALPLAST R$ 1,82 R$ 181,80

08 Sabonete Espuma Refil Min 700ML para dispenser 
saboneteira,  destinada a limpeza das mãos. 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH  100%: 
6,5 - 6,7. Aparência e Odor: Espuma, sem fragrância, 
sem corantes. Viscosidade: Sem viscosidade. 
Solubilidade na água: 100%. Diluição: Pronto para 
usar, sem diluir. Volátil: Sem fragrância. 

45 Refis PREMISSE R$ 11,34 R$ 510,30

09 Saboneteira para sabonete do item 08, em plástico 
ABS, na cor branca, possuindo visor para controle de 
volume (nível de sabonete). 

11 PREMISSE R$ 20,70 R$ 227,70

10 Mexedores Plástico grande de café Grande, mínimo 
10,5cm  de comprimento . Pacotes com mínimo de 
240 unidades

62 Pacotes STRAWPLAST R$ 7,02 R$ 435,24

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 20/11/2014.
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. 033/2014, 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, 19 de novembro 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

________________________________________
Marcelo Sales da Silva

CPF 254.008.738-80
ATACADO LITORAL CATARINESE LTDA ME
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