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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 016/2012

Autorizo a Empresa Denner Martins ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Alcides  
Arbueis do Nascimento, Serraria – São José/SC, inscrita no CNPJ./M.F. sob nº 14.019.366/0001-17,  
a fornecer o lote  02, referente ao objeto do Processo Licitatório PR 023/2012, no valor de R$  
880,97 (Oitocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos.
LOTE 02

ITEM 01

CHAVEADOR KVM – 4 Portas PS/2

QUANTIDADE: 01 (DI)
Garantia mínima: 12 meses.
Valor unitário: R$ 282,02
Valor Total: R$ 282,02

ITEM 02

Cabo de rede Cat 5 RJ 45 
QUANTIDADE: 03
Caixa cabo RJ 45 CAT 5 cx com 305 mt – Capo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de 
cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Atende os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.2
Cor Azul
Garantia mínima: 12 meses.
Valor unitário: R$ 178,93
Valor Total: R$ 536,79
ITEM 03
PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 30W 7MM

QUANTIDADE: 03 

Especificações:
Para bastão de 7mm
Potência: de 30W
Tensão: 110-220V
Embalagem: Blister
Valor unitário: R$ 20,72
Valor Total: R$ 62,16

O licitante vencedor entregará o material adquirido por meio desta licitação na Sede deste CRF-
SC,  localizado na Travessa Olindina Alves Pereira,  35 - Centro, nesta Capital,  no prazo máximo de 15  
(quinze) dias corridos, conforme item 12 do Edital.

O pagamento será à vista até o 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega final do objeto e da  
respectiva nota fiscal ao CRF-SC, sendo que na confecção da Nota Fiscal deverão constar os dados: CRF/SC 
– Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – Travessa Olindina Alves Pereira, 35 –  
Centro – Florianópolis/SC – Cep 88020-095, CNPJ Nº 83.900.969/0001-46,  em atendimento ao item 11 do  
Edital.

A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, sem rasuras e deverá constar todos os dados do  
CRF-SC, e deverá 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.
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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 as 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 esteja obrigada a fornecer a 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, 25 de setembro de 2012.

Juliana Nogueira
 Atendente Técnica

Conselho Regional de Farmácia / SC.
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