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 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 023/2012

Autorizo a Empresa Visionair Locações de Equipamentos Ltda EPP, pessoa jurídica de direito privado, situa-
da na Rua Professor Bento Aguido Vieira, 257 – Trindade – Fpolis/SC – Cep 88036-410, inscrita no 
CNPJ./M.F. sob nº 05.212.603/0001-70, para a sonorização do Evento Farmapolis 2012 promovido pelo 
CRF-SC, conforme descrito no objeto do Processo Licitatório PR 030/2012, no valor de R$ $ 20.290,00 (Vin-
te mil, duzentos e noventa reais):
 
1. Dias 08,09 e 10 de NOVEMBRO

Montagem 07/11 a tarde

Auditório da Reitoria

01 Data-Show, com mínimo de 2.000 Ansi Lumes

01 Computadores com placa wireless

01 tela de projeção, mínimo de 120”

01 sistema completo de sonorização, contendo: caixas de som amplificadas e mesa de som adequa-
dos e  03 microfones sem fio e 03 microfones com fio.

01 Técnico operador de som/vídeo

 

Auditório Guarapuvu

01 Computadores com placa wireless

03 microfones sem fio e 02 microfones com fio.

 

Auditório da Biblioteca

01 Data-Show, com mínimo de 2.000 Ansi Lumes

01 Computadores com placa wireless

01 tela de projeção, mínimo de 120”

01 sistema completo de sonorização, contendo: caixas de som amplificadas e mesa de som adequa-
dos e  03 microfones sem fio.

01 Técnico operador de som/vídeo

 

Sala Goiabeira

01 Data-Show, com mínimo de 2.000 Ansi Lumes

01 Computadores com placa wireless
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01 tela de projeção, mínimo de 120”

01 sistema completo de sonorização, contendo: caixas de som amplificadas e mesa de som adequa-
dos e  03 microfones sem fio e 03 microfones com fio.

 

Sala Larangeira

01 Data-Show, com mínimo de 2.000 Ansi Lumes

01 Computadores com placa wireless

01 tela de projeção, mínimo de 120”

01 sistema completo de sonorização, contendo: caixas de som amplificadas e mesa de som adequa-
dos e  03 microfones sem fio e 03 microfones com fio.

 

Sala Pintangueira

01 Data-Show, com mínimo de 2.000 Ansi Lumes

01 Computadores com placa wireless

01 tela de projeção, mínimo de 120”

01 sistema completo de sonorização, contendo: caixas de som amplificadas e mesa de som adequa-
dos e  03 microfones sem fio e 03 microfones com fio.

 

Sala Aroeira

01 Data-Show, com mínimo de 2.000 Ansi Lumes

01 Computadores com placa wireless

01 tela de projeção, mínimo de 120”

01 sistema completo de sonorização, contendo: caixas de som amplificadas e mesa de som adequa-
dos e  03 microfones sem fio e 03 microfones com fio.

 

Salas de Apoio (computadores em rede)

Sala de Imprensa -                           01 Computadores com placa wireless

                                                           01 Notebook

                                                           01 impressora jato de tinta

Sala de Mídia Desk,

Palestrantes e Chapelaria-               05 Computadores com placa wireless

PG 2

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

                                                           01 Técnico operador de som/vídeo

Sala de Trabalhos Científicos -        02 Computadores com placa wireless

                                                           01 impressora jato de tinta

Sala de reuniões -                             01 Computadores com placa wireless

 

  Espaço Cyber

03 Computadores fixados e com acesso a internet sem fio – A organização disponibilizará mesinhas 
altas para colocar esses computadores no espaço cyber junto ao Stand Oficial do evento

 

Secretaria

06 Computadores com placa wireless

01 Técnico operador de informática

01 impressora jato de tinta

01 impressora laser para impressão de certificados (folha reciclato 115gr)

01 Técnico operador de som/vídeo 1º Piso

01 Técnico operador de som/vídeo 2º Piso/sábado e demais dias outros

11 unidades de mouse remoto com caneta laser point

12 unidades de rádios comunicadores referencia padrão Nextel

Todos os computadores, devem possuir monitores de mínimo 15”, teclado ABNT e mouse, com 01 
porta USB frontal livre, processador de 2 núcleos e 2GB de memória, sistema operacional Windows 
XP ou superior. 

 

2. Dias 10 de NOVEMBRO

Montagem 09/11 após as 19horas

Sala Lantana

01 Data-Show, com mínimo de 2.000 Ansi Lumes

01 Computadores com placa wireless

01 tela de projeção, mínimo de 120”

01 sistema completo de sonorização, contendo: caixas de som amplificadas e mesa de som adequa-
dos e  03 microfones sem fio.
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Sala Petúnia

01 Data-Show, com mínimo de 2.000 Ansi Lumes

01 Computadores com placa wireless

01 tela de projeção, mínimo de 120”

01 sistema completo de sonorização, contendo: caixas de som amplificadas e mesa de som adequa-
dos e  03 microfones sem fio.

 

Sala Girassol

01 Data-Show, com mínimo de 2.000 Ansi Lumes

01 Computadores com placa wireless

01 tela de projeção, mínimo de 120”

01 sistema completo de sonorização, contendo: caixas de som amplificadas e mesa de som adequa-
dos e  03 microfones sem fio.

LOCAL: UFSC (Centro de Eventos e Reitoria)
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - Trindade - 
Florianópolis - SC – 88040-970
Período de 07 a 10 de novembro de 2012

O licitante vencedor realizará o serviço adquirido por meio desta licitação nas de pendencias da  
UFSC, e durante o Evento Farmapolis 2012, situado no Campus Universitário Reitor João David Ferreira  
Lima - Trindade - Florianópolis - SC - 88040-970, no período de 07 a 10 de novembro de 2012, conforme 
item 12 do Edital.

O pagamento será à vista até o 15º (décimo quinto) dia útil após o evento e a entrega 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.

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°119/2005, 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).
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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, 31 de outubro de 2012.

Juliana Korb Nogueira
Atendente Técnica

Conselho Regional de Farmácia / SC.
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