
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2016
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 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS – EPP (Ecobrasil),  CNPJ 14.272.952/0001-79,
IE 018375790010, com endereço na AV. GENERAL CARLOS GUEDES, Nº 498 – PLANALTO –
BELO HORIZONTE/MG  - CEP 31.720-500 -  Telefone/fax: (031) 3491-0624 e 3622-7055 e 99506-
7045,    e-mail: contato@sacolaecologicabrasil.com.br, representada legalmente pela Sra. Vera Lucia
Francisca dos Santos, CPF 065.058.906-88.

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

Pasta tipo Executiva em poliester resistente. Parte externa: Compartimento principal para
equipamentos  de  tecnologia  tipo  notebook  ou  tablet,  mínimo  4  bolsos,  incluindo  o
compartimento  principal,  todos  com  zíper,  alça  dupla  de  mão,  alça  transversal  com
ombreira ajustável e removível. Parte interna: Compartimento organizado para no mínimo 1
smartphone, 2 canetas e 1 bolso com zíper. Medidas aproximadas de 32x40x10cm
Marca: Eco Brasil
Valor Unitário: R$ 129,00
Valor Total: R$ 1.935,00

15

Pasta tipo Executiva em couro legítimo. Forrada em material textil. Com duas alças, sendo
a  de  mão  dupla  e  transversal  regulável,  removível  com ombreiras,  com no  mínimo  3
compartimentos sendo o principal com zíper. Compartimento principal para tecnologia tipo
notebook  ou  tablet,  internamente  deverá  possuir  compartimentos  para  no  mínimo  1
smartphone e 2 canetas. Medidas aproximadas de 32x40x10cm
Marca: Eco Brasil
Valor Unitário: R$ 377,00
Valor Total: R$ 5.655,00

15

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 03/10/2016.
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, 29 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

_________________________________________
Vera Lucia Francisca dos Santos

VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP


