
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2016
Edital de Pregão Eletrônico 007/2016

Sistema de Registro de Preços

O  CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMÁCIA  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 20, e demais normas
legais aplicáveis,  em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 007/2016, da
empresa  VALDIR  GUILHERME  DUTRA  ME,  CNPJ  18.694.818/0001-17,  com  endereço  na  Rua
ANTÔNIO ELIAS Nº122, Bairro PICADAS DO SUL – CEP 88.106-160 – SÃO JOSÉ/SC, CNPJ n.:
18.694.818/0001-17,  Telefone/fax: 48 3015-6563, e-mail: guilhermefns@hotmail.com, representado pelo
senhor Valdir Guilherme Dutra, CPF: 049.055.689-27.

1. 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 007/2016.
2. Fica registrado para o item abaixo especificado o seguinte preço:

Descrição
Quantidade
Estimada

Papel  Bobinado,  material  papel  Térmico  para  aplicação  em impressora  portátil,  W40.
Dimensões  da  bobina  de  papel  térmico:  113mm  x  18m  de  largura  e  comprimento;
diâmetro  total  37mm,  incluindo  diâmetro  do  cilindro  interno  (tubete)  de  10mm.  A
confecção final será efetuada mediante obtenção de amostra no CRF/SC.
Valor Unitário: R$ 3,84
Valor Total: R$ 38.400,00

10.000

3. O item registrado será contratado de acordo com a necessidade e conveniência do CRF/SC.
4. 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.
5. A presente Ata tem prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir de 12/09/2016.
6. 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. 007/2016, 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, 09 de Setembro de 2016.

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

_________________________________________
Valdir Guilherme Dutra

VALDIR GUILHERME DUTRA ME 


