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PREGÃO PRESENCIAL - SRP 03/2014 

 
MMIINNUUTTAA  DDAA  AATTAA  

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO Nº: 03/2014 
PREGÃO Nº. 03/2014  
VALIDADE: 12 (doze) meses  
INÍCIO: 13/03/2014 
 
1. O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, situado na Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Centro 

de Florianópolis/SC, CEP: 88.015-710, inscrito com o CNPJ sob o nº 83.901.983/0001-64, representado por seu 
Presidente, Sr. Adilson Cordeiro CPF nº 716.338.639-72, domiciliado e residente em Campinas - São José /SC, 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 de nº 
3.931/2001, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial- SRP nº 03/2014, RESOLVE: 
 
Registrar os preços ofertados para o LOTE 1 pelo Fornecedor Beneficiário Alexsandro Ávila de Oliveira - ME, 

localizado na Rua Açucena, 131, Jardim das Palmeiras, Palhoça, Santa Catarina, CEP 88133 700, fone 48 3033 5997, 
e-mail licitação@gadistribuidora.com.br, inscrito no CNPJ sob o nº 12.369.288/0001-55, representado pelo senhor 
Alexsandro Ávila de Oliveira, CPF Nº  018.415.549-52, conforme especificações descritas no quadro abaixo, termo de 
referencia e o Edital que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 
transcrição. 
 
LOTE 01 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES 

QUANT. 
ESTIMADA 

1.  

Açúcar refinado, branco, acondicionado em embalagem plástica de 1 kg, com registro da data de 
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem, com validade mínima de 06 meses após a 
entrega. 
 
marca: caravelas 
 
preço unitário: R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) 
 

120 (UNID.) 

2.  

Açúcar refinado, branco, acondicionado em embalagem plástica de 5kg, com registro da data de 
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem, com validade mínima de 06 meses após a 
entrega.  
 
marca: caravelas 
 
preço unitário: R$ 10,00 (dez reais) 
 

100 (UNID.) 

3.  

Adoçante dietético líquido, com sacarina sódica e ciclamato de sódio. frasco de 100 ml com bico dosador.  
 
marca: magro 
 
preço unitário: R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) 
 

50 (UNID.) 

4.  

água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml  de plástico descart. embalagem de 500 ml.  
 
marca: pedra branca 
 
preço unitário: R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos) 
 

216 (UNID.) 

5.  

Água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml descartável. Validade mínima de 06 meses 
após a entrega do produto. 
 
marca: pedra branca 
 
preço unitário: R$ 1,10 (um real e dez centavos) 
 

936 (UNID.) 
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6.  

Café em pó, torrado e moído, tipo superior, embalagem de 500 gramas, tipo vácuo, contendo no rótulo da 
embalagem a data de fabricação, validade do produto e selo de pureza abic. Apresentar análise física e 
química do café com torrefação entre 0 a 5. Validade mínima de 06 meses após a entrega do produto. 
 
marca: odebrecht 
 
preço unitário: R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos) 
 

600 (UNID.) 

7.  

chá alimentação, tipo chá de camomila, uso alimentício, apresentação: sachês/saquinhos de 10g; caixa 
com no mínimo 10 unidades (saquinhos). 
 
marca: prenda 
 
preço unitário: R$ 2,00 (dois reais) 
 

50 CAIXAS 

8.  

chá alimentação, tipo chá de erva-doce, uso alimentício, apresentação: sachês/saquinhos de 10g; caixa 
com no mínimo 10 unidades (saquinhos) 
 
marca: prenda 
 
preço unitário: R$ 2,00 (dois reais) 
 

50 CAIXAS 

9.  

chá alimentação, tipo chá de maça com canela, uso alimentício, apresentação: sachês/saquinhos de 10g; 
caixa com no mínimo 10 unidades (saquinhos).  
 
marca: prenda 
 
preço unitário: R$ 2,00 (dois reais) 
 

50 CAIXAS 

10.  

chá alimentação, tipo chá de hortelã, uso alimentício, apresentação: sachês/saquinhos de 10g; caixa com 
no mínimo 10 unidades (saquinhos).  
 
marca: prenda 
 
preço unitário: R$ 2,00 (dois reais) 
 

50 CAIXAS 

11.  

Leite desnatado, acondicionado em embalagem longa vida uht/ uat (ultra-alta temperatura), em caixa 
cartonada de 1 (um) litro. leite de vaca, sem adulterações, desnatado, com no máximo 0,5 % de gordura, 
líquido, cor branca, odor e sabor característicos. a embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção. Validade mínima 
de 04 meses após a entrega do produto. 
 
marca: aurolat 
 
preço unitário: R$ 2,40 (dois reais quarenta centavos) 
 

144 (UNID.) 

12.  

Leite em pó integral instantâneo, lata de 400g, rico em ferro, vitaminas c, a e d. validade mínima de 06 
meses após a entrega do produto. 
 
marca: itambé 
 
preço unitário: R$ 13,00 (treze reais) 
 

50 (UNID.) 

13.  

Leite integral, acondicionado em embalagem longa vida uht/ uat (ultra-alta temperatura), em caixa 
cartonada, de 1 (um) litro. Leite de vaca, sem adulterações, integral, com mínimo de 3% de gordura ou 
teor original, líquido, cor branca, odor e sabor característicos. a embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção. 
Validade mínima de 04 meses após a entrega do produto. 
 
marca: aurolat 
 
preço unitário: R$ 2,50 (dois reais cinquenta centavos) 
 

1440(UN.) 
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1. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

1.1. A quantidade estimada de consumo, de que trata a cláusula 1,será adquirida de acordo com a 
necessidade e conveniência do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, 
mediante emissão de Nota de Empenho. 

 
1.2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da emissão de Nota de Empenho. 

 
 
1.3. O prazo de entrega é de, no máximo, 10 (dez) dias, a contar do recebimento, pela Contratada, da Nota 

de Empenho. 
 
1.4. A entrega deverá ser feita no CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, 

localizado na Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900, Centro, Florianópolis/SC, no horário das 08 às 18. 
 

 
1.5. 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. 
 
 
2.  DA VALIDADE DA ATA:  
 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, contada a partir de sua 
assinatura.  
 
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata, o CRCSC não será obrigado a firmar as contratações que dela 
poderão advir, facultando - se - lhe a realização de licitação específica pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
3. CONDIÇÕES GERAIS 
 

3.1. As condições gerais para o fornecimento dos materiais, tais como: o início da execução, prazos, 
obrigações da Administração e do Fornecedor Registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Edital e Termo de Referência. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 
 
 
Florianópolis, 13 de março de 2014. 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Adilson Cordeiro 

Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Alexsandro Ávila de Oliveira  

Alexsandro Ávila de Oliveira - ME 


