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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 005/2014

Autorizo a  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, a fornecer o objeto constante da ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS 002/2014, vinculado do Processo Licitatório PR 033/2014, nos quantitativos 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

24 bobinas QUALILUX R$ 9,54 R$ 228,96

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.

0 NOBRE R$ 178,20  

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.

48 Bobinas PLUMA R$ 9,90 R$ 475,20 

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. 

5 LTR R$ 24,46 R$ 122,30

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.

5 Fardos INDAIAL R$ 36,97 R$ 184,85

06 Copo descartável 180ML com selo INMETRO, em 
poliestireno, não tóxico,  reforçado, na cor branca, 
sem tampa. Tiras com 100 unidades.

25 Tiras TOTALPLAST R$ 3,44 R$ 86,00 

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

50 Tiras TOTALPLAST R$ 1,82 R$ 91,00

08 Sabonete Espuma Refil Min 700ML para dispenser 
saboneteira,  destinada a limpeza das mãos. 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH  100%: 

20 Refis PREMISSE R$ 11,34 R$ 226,80
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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. 

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

10 Pacotes STRAWPLAST R$ 7,02 R$ 70,20

O licitante vencedor entregará o material adquirido por meio desta licitação na Sede deste CRF-SC, 
localizado na Travessa Olindina Alves Pereira, 35 - Centro, nesta Capital, no prazo máximo de 10 (dez) dias  
corridos, conforme item 12 do Edital.

O pagamento será à vista  até o  15º  (décimo quinto)  dia  útil  após a  entrega final  do objeto e da 
respectiva nota fiscal ao CRF-SC, sendo que na confecção da Nota Fiscal deverão constar os dados: CRF/SC 
– Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – Travessa Olindina Alves Pereira, 35 – Centro  
– Florianópolis/SC – Cep 88020-095, CNPJ Nº 83.900.969/0001-46, em atendimento ao item 11 do Edital. A 
despesa correrá à conta do ELEMENTO 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 – Gêneros de Alimentação..

A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, sem rasuras e deverá constar todos os dados do 
CRF-SC, e deverá constar os códigos dos serviços, a alíquota de ISS, se for o caso, e demais impostos que  
serão deduzidos do valor a pagar. Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES NACIONAL, 
a nota deverá acompanhar declaração da empresa conforme LEI COMPLEMENTAR FEDERAL nº 123/06.

O não atendimento às condições parágrafo acima, acarretará a não-liquidação do empenho até que se  
apresente a nota fiscal conforme legislação vigente (Lei n°8.212/91, Lei n°10.833/2003, Lei n°9.317/96, Lei 
n°8.213/91 e IN n°118/2005, IN n° 3/2005 da Previdência Social, IN n°1234/2012 da SRF, LC n°116/2006 e 
LC n°126/2003, Decreto n°3.048/99).

A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários juntamente com a apresentação das 
notas fiscais, entretanto, nos boletos bancários deverão constar as retenções e ou deduções que a lei vigente  
determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação. 

A empresa poderá optar pelo pagamento através de depósito bancário, para tanto, deverá apresentar na 
nota fiscal os dados bancários para depósito. A nota fiscal e a conta bancária deverão, obrigatoriamente, estar  
em nome da Empresa.

Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar o arquivo .xml para o 
endereço  eletrônico  crfsc.compras@gmail.com,  ficando  ainda  obrigada  a  enviar  os  demais  documentos  
exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, boletos, etc.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2014

Juliana Nogueira
Setor de Compras e Licitações

Conselho Regional de Farmácia de SC
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