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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 001/2015

Autorizamos a Empresa RQ9 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E CONFECÇÕES LTDA ME, com 
endereço na Rua Antônio Zielonka, 375, Estancia Pinhais, Pinhais /PR CEP 83.323-210; CNPJ 06.969.900/0001-
28 a fornecer e faturar os objetos, motivo da DL 001/2015, conforme abaixo:

Item 
1

Caneta  esferográfica  escrita  média  azul, 
grip  emborrachado  na  cor  verde  com 
aproximadamente 4cm na porção inicial da 
caneta após a ponteira, corpo ondulado na 
porção central (circunferência 36mm) e em 
cromado/prata  fosco,  sistema  de 
acionamento por click, clip e ponteiras em 
resina  metalizada,  comprimento 
aproximado  14cm  X  largura  aproximada 
(com  clip)  1,7  X  circunferência 
aproximada (maior parte da caneta) 43mm. 
Contendo logo do CRF/SC em silck screen 
(que  será  disponibilizado).  Embalada 
individualmente  em  saco  plástico.   Em 
pacotes  plásticos  com  50  cada.  Incluso 
Frete CIF.

5.000 
unidades

Modelo Exemplificativo:

Item 
2

Caneta metálica cromada/prata fosco; com 
formato  ergonômico  triangular;  com 
aproximadamente  14cm  de  comprimento; 
esferográfica escrita média azul;  ponteiras 
na  cor  preta;  com  tampa  metálica 
cromada/prata  fosco;  circunferência  total 
aproximada  de  4cm;  cada  lado  triangular 
com  aproximadamente  1,33cm;  contendo 
logo do CRF/SC (que será disponibilizado 
pelo órgão) em laser no corpo da caneta e 
não  na  tampa.  Acondicionadas 
individualmente  em  saco  plástico,  dentro 

 1.000 
unidades

Modelo Exemplificativo:

1

http://www.crfsc.org.br/


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.

url: http://www.crfsc.org.br e-mail: crfsc@crfsc.org.br

de  caixa  cartonada  na  cor  cinza.  Estas 
caixas  individuais  deverão  ser  entregues 
em caixas maiores contendo cada uma 100 
canetas. Incluso Frete CIF.

Valor item 1 – R$ 4.950,00
Valor item 2 – R$ 6.300,00
Valor total: R$  11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais)

Dados para confecção da Nota fiscal:
Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina – CRF/SC -  CNPJ Nº 83.900.969/0001-46
Travessa Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88020-095.

O pagamento será feito mediante a apresentação da Nota Fiscal da empresa, ao Departamento Financeiro e 
Pessoal do CRF-SC, situado na Sede do CRF-SC, situada na Trav. Olindina Alves Pereira, n° 35, Centro, nesta  
Capital, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal.

A nota fiscal  deverá  ser  preenchida  corretamente,  com todos os  dados do CRF-SC e deverão constar  os 
códigos dos serviços, a alíquota de ISS, se for o caso e demais impostos que serão deduzidos do valor a pagar. 
Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES NACIONAL, a nota deverá acompanhar declaração 
da empresa conforme LEI COMPLEMENTAR FEDERAL nº 123/06.

O  não  atendimento  às  condições  parágrafo  acima,  acarretará  a  não-liquidação  do  empenho  até  que  se 
apresente a  nota fiscal conforme legislação vigente (Lei n°8.212/91, Lei n°10.833/2003, Lei n°9.317/96, Lei 
n°8.213/91 e IN n°118/2005, IN n° 3/2005 da Previdência Social, IN n°1234/2012 da SRF, LC n°116/2006 e LC 
n°126/2003, Decreto n°3.048/99).

A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários juntamente com a apresentação das notas 
fiscais,  entretanto,  nos  boletos  bancários  deverão  constar  às  retenções  e  ou  deduções  que  a  lei  vigente  
determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação. 

A empresa poderá optar pelo pagamento através de depósito bancário, para tanto, deverá apresentar na nota 
fiscal os dados bancários para depósito. A nota fiscal e a conta bancária deverão, obrigatoriamente, estar em 
nome da Empresa.

Caso  a  empresa  possua  nota  fiscal  eletrônica,  deverá  enviar  o  arquivo  .xml  para  o  endereço  eletrônico 
crfsc.compras@gmail.com, ficando ainda obrigada a enviar os demais documentos exigidos pela legislação, 
como o DANFE, declaração do simples nacional, boletos, etc.

Florianópolis, 16 de Janeiro de 2015.

Iuri Ricci
Comissão de Compras e Licitações

Conselho Regional de Farmácia / SC.
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LOGO DA EMPRESA

____________, _____ de _______________ de 2015 (mesma data da nota fiscal)

DECLARAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

         A _______________________________, com sede__________________________________ inscrita 

sob o CNPJ ________________, declara ao Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, para fins de 

não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da 

Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é 

regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 

pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que:

• I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que  

comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de  

quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias  a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

• II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secreta-

ria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da 

presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do 

disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para 

ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideoló-

gica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990).

Assinatura do Responsável

3


