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ESCLARECIMENTO 002

Em resposta a e-mail enviado por eventual interessado no presente certame, onde fez
um  pedido de esclarecimentos.  Em síntese os  questionamentos  foram para saber  da  natureza
jurídica do CRF/SC a fim de comprar os produtos da Microsoft e Adobe na modalidade Open
Governo, e também se, para o item 4, o CRF/SC aceitar um produto superior ao requerido no
edital, ou seja é solicitado o Windows 8, porém a empresa pode ofertar um produto superior que é a
versão  10,  porém podendo realizar  o  downgrade  (para  as  versões  8  e  7).  Ainda nesta  versão
superior, o software obtém a característica de OEM.

RESPOSTA: 

Da receita e natureza jurídica do Conselho

1) A natureza do Conselho Regional de Farmácia de SC é autárquica com personalidade jurídica de
direito público. A receita é, em sua totalidade, oriunda de contribuições ditas parafiscais das quais
são utilizadas única e exclusivamente para sua própria finalidade, nos termos da legislação vigente,
que é o exercício da profissão farmacêutica. 
2) O CRF/SC não recolhe impostos corporativos tais como IRPJ, etc;
3) Não existe receita proveniente de atividade comercial.  A Receita oriunda desta contribuição
parafiscal possui caráter tributário e portanto obrigado a prestar contas ao Tribunal de Contas da
União.

Da aceitabilidade de um produto superior para o item 04

Há duas situações que não atendem solicitado no edital:

a) O software OEM tem características distintas se comparado ao que se pede no edital que é o
software em Mídia (DVD), sendo que o primeiro (OEM) fica vinculado a máquina no qual  é
instalado, enquanto que no formato de DVD, não este tipo de vínculo, possibilitando a instalação
do software na máquina que se desejar.

b) O edital não prevê Donwgrade, sendo assim deve-se atentar estritamente ao proposto no mesmo,
ou seja, o sistema operacional deve ser o que esta indicado,nem superior e nem inferior a isto.

Conclusão: O produto deverá seguir integralmente ao disposto no Edital.

Florianópolis/SC, 29 de fevereiro de 2016

Everaldo Amaral
Presidente da Comissão de Licitações
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