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CONTRATO 011/2013.

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E INSUMOS PARA 12MIL
UNIDADES,  QUE ENTRE SI  CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA E A EMPRESA LIAN CARD INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público,
localizado na Travessa Olindina Alves Pereira nº 35, Florianópolis, SC, neste ato representado por
sua Presidente Farm. Hortência Salett Muller Tierling, a seguir denominada CONTRATANTE, e a
Empresa Lian Card Indústria Comércio e Serviços Ltda, pessoa jurídica de direito privado, localizada
na Rua Almirante Tamandaré, N.° 460, Bairro América, Cidade Joinville - SC, inscrita no CNPJ sob no

03.592.583/0001-85, neste ato representada por representante legal, Sr(a). Ieda Aparecida Matos
Elyas, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos
termos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim
como pelas condições do  Edital de Pregão Presencial n°022/2013, pelos termos da proposta da
Contratada datada de 27/08/2013 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

O presente Contrato tem por objeto o constante no Anexo I do Pregão 022/2013, abaixo: 

ITEM 01 - 01 (uma) Impressora de cartões/crachá 

(para uma produção inicial de 8.000 unidades e posteriormente 100 unidades mensais.) 

Com as seguintes configurações e especificações mínimas:

(a) Módulo de impressão colorido

(b) sublimação de cor, transferência térmica de resina monocromática

(c) Cabeça de impressão de 300 dpi

(d) Conexão USB

(e) Opção para conexão Ethernet TCP-IP

(f) 16MB RAM

(g) Carregador removível com capacidade para 100 cartões

(h) Reservatório de saída com capacidade para 50 cartões

(i) Impressão monocromática e colorida

(j) Impressão uma face do cartão, com borda ou sem borda
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(l) Imprime cartões de no mínimo até 0,75mm

(m) Kit de limpeza compatível, para funcionamento mínimo de 12.000 impressões.

ITEM 02 – 01 Software gerenciador (licença vitalícia) compatível com sistema Windows e com o
objeto ofertado no ITEM 01 acima.

ITEM 03 - 01 Furador Ovoide de crachá (tipo de furo para presilha jacaré)

Faca em aço que permite uniformidade nos furos para colocação dos Clips com alça leitosa (jacaré)
ou cordão para crachá

ITEM 04 - Suprimentos:

(a) fitas impressão colorida – RIBBON COLORIDO  (compatível com o objeto ofertado no ITEM 01
acima, em quantidade suficiente para 12.000 impressões)

(b) fitas impressão monocromática – RIBBON PRETO (compatível com o objeto ofertado no ITEM
01 acima, em quantidade suficiente para 12.000 impressões)

(c) 12.000 cartões de PVC para impressoras termo-impressão; Tamanho padrão: 54 x 86 mm; Es-
pessura padrão 0,76mm; Totalmente branco;

Ribbon para impressora de cartões em PVC com os seguintes requisitos mínimos: 

• Fitas Ribbon para impressão policromática compatível com a impressora do item 01; 

• As fitas Ribbon deverão obrigatoriamente originais do fabricante do equipamento do item 01:

• Não poderão ser recondicionadas, remanufaturadas ou recicladas, parcialmente ou totalmente;

• Serão inteiramente novas, de primeiro uso, inclusive carcaça e todos os seus componentes;

• As fitas deverão vir lacradas de forma a proteger o material da luz, poeira e umidade;

• O prazo de validade (mês/ano) deverá constar no rótulo da fita;

• Deve ter validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto;

• As coloridas devem ser do padrão YMCKO (Y: Yellow M: MAgenta C: Ciano K: Preto O: Overlay) ou
superior;

Parágrafo Primeiro – Integram e completam o presente termo Contratual, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Pregão Presencial
nº 022/2013, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – Forma de Execução 

A execução do presente Contrato dar-se-à nos termos estabelecidos nas Cláusulas Sétima e Oitava
do presente Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Valor Contratual 

O preço total a ser pago pelo CRF-SC, referente ao objeto é de R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem
reais):

ITEM 01 -Impressora
ITEM 02 – 01 Software gerenciador
ITEM 03 - 01 Furador Ovoide de crachá
ITEM 04 - Suprimentos:

(a) fitas impressão colorida – RIBBON COLORIDO 
(b) fitas impressão monocromática – RIBBON PRETO
(c) 12.000 cartões de PVC

CLÁUSULA QUARTA – Condições de Pagamento e Dotação Orçamentária

Parágrafo Primeiro – O pagamento será à vista até o 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega do
objeto, e da entrega da respectiva nota fiscal ao CRF-SC, na Travessa Olindina Alves Pereira, nº 35,
nesta Capital, devendo a despesa correr à conta do ELEMENTO 6.2.2.1.1.02.01.03.002 – Máquinas
e aparelhos de escritório e ELEMENTO 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 – Material de Expediente.

Parágrafo Segundo – Em havendo atraso de pagamentos dos créditos resultantes da aquisição,
será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,1 % por dia útil de atraso, a título
de compensação e penalização. 

Parágrafo  Terceiro –  As  despesas  de frete  e seguro,  até  a  entrega do objeto no endereço da
contratante, são encargos exclusivos da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, com 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.

Parágrafo Quinto - 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).

PG 3

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

Parágrafo Sexto - 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.

Parágrafo Sétimo-  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 Adjudicada.

Parágrafo Oitavo - 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. 

Parágrafo Nono - Em havendo atraso de pagamentos dos créditos resultantes da aquisição, será
acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,1 % por dia útil de atraso, a título de
compensação e penalização.

Parágrafo Décimo - Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão contratante, este será
efetuado no primeiro dia útil subsequente;

CLÁUSULA QUINTA – Da Licitação

Parágrafo Primeiro - O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei
no 8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  pelos  preceitos  de  direito  público,  aplicando-se-lhe
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado e
pela Lei n°8.078 – Código de Defesa do Consumidor. 

Parágrafo  Segundo  -  As  obrigações  estabelecidas  neste  instrumento  são  decorrentes  do
procedimento licitatório modalidade PREGÃO, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002,
e,  subsidiariamente,  pela Lei  nº.  8.666/93,  de 21/06/93,  e  suas  alterações,  demais legislações
pertinentes, devidamente instruídos no procedimento nº 022/2013, fazendo parte integrante do
presente contrato todas as condições, obrigações e direitos constantes do respectivo instrumento
convocatório. 

CLÁUSULA SEXTA – Critério de Reajuste

O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado.    

CLÁUSULA SÉTIMA – Prazo e Condições de Entrega e Forma de Recebimento do Objeto 
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Parágrafo Primeiro – 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 10 (dez) dias corridos contados da data da assinatura do contrato.

Parágrafo Segundo - A Comissão de Compras e Licitações do CRF/SC realizará minucioso exame dos
materiais entregues a fim de dirimir quaisquer dúvidas, à vista das características exigidas neste
Instrumento, tais como: qualidade, quantidade e especificações dos mesmos. As condições para
entrega do objeto licitado, de que trata o art. 40 da L.F. nº 8.666/93, atenderão o disposto no art.
73 da L.F. Nº 8.666/93.

Parágrafo  Terceiro –  Somente serão aceitos  e recebidos  os  materiais  declarados  em perfeitas
condições pela  Comissão de Compras e Licitações do CRF/SC.

Parágrafo  Quarto  –  Caso  algum  produto  não  corresponda  ao  exigido,  a  adjudicatária  deverá
providenciar,  no  prazo  máximo  de  03  (três)  dias,  contados  da  data  de  entrega,  instalação  e
programação  do  objeto,  a  sua  substituição  visando  o  atendimento  das  especificações,  sem
prejuízo da incidência das sanções previstas neste Edital.

Parágrafo Quinto –  Os prazos  estabelecidos  no parágrafo primeiro desta Cláusula poderão ser
prorrogados nos termos do art. 57, parágrafos 1o e 2o da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – Direitos e Responsabilidades das Partes

Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas
condições  avençadas  e  da  CONTRATADA  perceber  o  valor  ajustado  na  forma  e  prazo
convencionados, após entrega dos objetos. 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE GARANTIA

Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência da Garantia dos materiais será de 12 (doze) meses ou pelo
prazo fornecido pelo fabricante, se superior, a contar do recebimento definitivo dos mesmos.

Parágrafo  Segundo  -  Os  serviços  de  assistência  técnica  para  consertos  e  substituições  em
decorrência de defeitos de fabricação deverão ser feitos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas da solicitação.

Parágrafo Terceiro - indicar o prazo de garantia de cada produto, que não poderá ser inferior a 12
(doze) meses para o item 01 e de 06 (seis) meses para os demais itens, contados da data de
entrega, prevalecendo a do fornecedor ou fabricante, se mais vantajosa para a Administração. Os
prazos de garantia (específicos ou não) deverão ser observados e expressos pelos proponentes em
suas propostas, sob pena de desclassificação. 
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Parágrafo Quarto - indicar o prazo de validade dos produtos, que não poderá ser inferior a 12
(doze)  meses,  contados  da  data  da  entrega  dos  produtos.  A  data  de  validade  dos  produtos
(especificada ou não) deverá ser observada e expressa pelo proponente em sua proposta, sob
pena de desclassificação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Sanções Administrativas

Parágrafo  Primeiro  - O  atraso  injustificado  na  entrega  do  objeto  desta  licitação,  sujeitará  a
contratada à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do presente contrato por
dia de atraso, até 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo - Após o decurso do prazo de 30 (trinta dias),  além da aplicação da multa
prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar outras sanções, como:

A) Advertência;

B) Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do presente contrato;

C)  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

Parágrafo Terceiro - A sanção prevista na letra C do sub-item anterior poderá também ser aplicada
às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93:

A)  Tenham sofrido  condenação definitiva  por  praticarem,  por  meios  dolosos,  fraude fiscal  no

recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

C) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.

Parágrafo Quarto - Na aplicação desta sanção administrativa serão admitidos os recursos previstos

em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Duração e Rescisão 

O presente Contrato terá a duração até a entrega integral dos objetos.

Parágrafo Primeiro- O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados no artigo 78 e seguintes da Lei no 8.666/93. 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77, da Lei no 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Foro

Fica eleito o foro da Subseção Judiciária Federal de Florianópolis para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Casos Omissos

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e da Lei no 8.666/93, e dos princípios
gerais de direito. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Das Disposições Finais

Parágrafo Primeiro –  Todas as comunicações, relativas ao presente Contrato, serão consideradas
como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou fax, na sede dos
contratantes.

Parágrafo Segundo – Aplicam-se, no que couber, os art. 77, 78, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93,
para todos os efeitos legais

Parágrafo  Terceiro – Declaram as  partes  que este  Contrato corresponde à manifestação final,
completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado, substituindo todas as propostas ou contratos
anteriores, verbais ou escritos, bem como todos as demais comunicações anteriores.

Parágrafo  Quarto –  E  por  estarem  assim  justas  e  contratadas  as  partes  assinam  o  presente
instrumento em 03 (TRÊS) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiça, na
presença das duas testemunhas que também o assinam, para que produza todos os efeitos legais,
inclusive contra terceiro.

Florianópolis, 27 de agosto de 2013.

_________________________________________
Hortência Salett Muller Tierling

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

_________________________________________
Paulo Sérgio Teixeira de Araújo

Tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

________________________________________
Ieda Aparecida Matos Elyas

_________________________________________
Testemunha:
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Testemunha:
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