
Serviço Público Federal
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC

Trav. Olindina Alves Pereira, 35 - Caixa Postal 472 - 88020-095 Fone/Fax (48) 3222-4702 - Florianópolis - SC.

PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 007/2015.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2015

O  Conselho  Regional  de  Farmácia  do  Estado  de  Santa  Catarina,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  
localizado na Travessa Olindina Alves Pereira nº 35, Florianópolis, SC, neste ato representado por sua Presidente  
Farm. Hortência Salett Muller Tierling, e seu Tesoureiro Paulo Sérgio Teixeira de Araújo, 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  007/2015,  da empresa  OGY SOLUTIONS 
COMUNICACAO  LTDA,  localizada  na  AV  ALMIRANTE  TAMANDAR,  94  –  Sala  702,  Coqueiros, 
Florianópolis/SC – CEP 88.080-161, inscrito no CNPJ sob o nº  07.882.253/0001-85 ,  representada pelo senhor 
Giancarlo Meneguini, CPF 003.483,449-45:

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
Projeto Gráfico de revista ou jornal
Valor Unitário: R$ 1.731,44

01

02
Diagramação da Revista Espaço Farmacêutico
Valor Unitário: R$ 9.522,89

 06 edições anuais

03
Diagramação de Peças Gráficas
Valor Unitário: R$ 480,95

09

04
Pacote de Banco de Imagens
Valor Unitário: R$ 2,40

1.800 imagens

05
Tratamento de Imagens
Valor Unitário: R$ 1,44

180

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 do CRF/SC.
1.4. O prazo de entrega é de no máximo 07 (sete) dias  corridos, a contar do recebimento da última remessa dos 
arquivos  enviados  pelo  CRF/SC,  tendo  a  contratada  01  (um)  dia  útil  para  apresentar  a  edição  diagramada  e 
formatada do material, com correção dos erros eventuais apontados pelo CRF.
1.5. A Empresa deverá comparecer à sede do CRF/SC sempre que for necessário, no prazo máximo de 12 horas,  
sendo que todas as despesas decorrentes deste deslocamento, serão por conta da Contratada.
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 15/05/2015.
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. 007/2015, 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, 15 de abril de 2015.

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

Giancarlo Meneguini
Ogy Solutions Comunicação Ltda


