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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2020 

Edital de Pregão Eletrônico 02/2020 
 

 
 O conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – CRF/SC, localizado na Rua 
Crispim Mira, 421, Florianópolis, SC, CNPJ 83.900.969/0001-46, neste ato representado por seu 
Presidente, Farm. Marco Aurélio Thiessen Koerich, considerando o julgamento da licitação vinculada 
ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP 02/2020, para registro de preços RESOLVE registrar os preços da 
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação alcançada, 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 nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade 
com as disposições a seguir: 
1. Fornecedora Registrada: 
Empresa/Razão Social: AMANDA MICALLONI DE OLIVEIRA, CNPJ: 36.430.713/0001-04 
Endereço: AV NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 379, CEP: 06296190, OSASCO/SP 
Telefone: 11 991212096 
E-mail: aana.licitacao@gmail.com 
 
2. Integram e completam o presente termo, para todos os fins de direito, obrigando as partes em 
todos os seus termos, as condições expressas no Pregão Eletrônico 02/2020. 
3. Ficam registrados para os itens abaixo especificados os seguintes preços: 
 

Item Descrição Quantidade 
estimada 

01 MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM ELÁSTICO - confeccionada em TNT - 
tecido não-tecido 100% de prolipropileno de tipo agulhado com 40 gr/m²,> 
95% filtragem, com dois elásticos laterais, roliços, recobertos por algodão, 
para apoio e ajustes à face que se prendem atrás do pescoço do usuário. 
Formato da face, tamanho único, em TNT, com acabamento em toda a 
extremidade por soldagem eletrônicapontilhada. No centro da máscara existe 
uma costura que se ajusta à face do usuário (c/ 50 unidades). 
Aquisição mínima: 2mil 
Fabricante: HrMask – Modelo TNT01 
Preço Unitário: R$ 4,10 

10.000 

02 MÁSCARA N95 - confeccionada com 4 camadas de material com eficácia de 
filtração de >95% com dois elásticos laterais, roliços, recobertos por algodão, 
para apoio e ajustes à face que se prendem atrás do pescoço do usuário. 
Formato da face, tamanho único, com acabamento em toda a extremidade 
por soldagem eletrônicapontilhada. No centro da máscara existe uma costura 
que se ajusta à face do usuário (c/ 50 unidades) 
Aquisição mínima: 2mil 
Fabricante: HrMask – Modelo N9501 
Preço Unitário: R$ 4,00 

45.000 

03 Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, 
não estéril, sem talco. Tamanho P. 
Caixas Com 100 Unidades 
Marca Nitralex 
Valor Unitário: R$ 75,00 

48 
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04 Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, 
não estéril, sem talco. Tamanho M. 
Caixas Com 100 Unidades 
Marca Nitralex 
Valor Unitário: R$ 75,00 

120 

05 Luva de segurança para procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, 
não estéril, sem talco. Tamanho G. 
Caixas Com 100 Unidades 
Marca Nitralex 
Valor Unitário: R$ 50,00 

48 

 
4. O prazo de garantia será de no mínimo 12 meses ou superior em conformidade com o fabricante. 
5. Os itens registrados serão contratados de acordo com a necessidade e conveniência do CRF/SC. 
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. 
7. A presente Ata tem prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir de 11/05/2020. 
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 Eletrônico n. 02/2020, além das 
disposições constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor, que independentemente de 
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste documento. 
8. O prazo de entrega será de até … (…) dias corridos após o recebimento da Nota de empenho, 
ordem de compra ou ainda outro documeto equivalente. 
 
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual 
teor, forma e data. 
 
 
 
Florianópolis, 11 de maio de 2020 

 
 
 
 
 

Farm. Marco Aurélio Thiesen Koerich 
Presidente do Conselho Regional de 

Farmácia de Santa Catarina 

 Farm. Carlos Nyander Theiss 
Tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia 

de Santa Catarina 

 
 
 
 
 

Amanda Micalloni de Olivera 
CPF 433.324.898-10 

Empresária Proprietária 

 


