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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 019/2013

Autorizo a Empresa Prime Graphics Comércio e Serviços Ltda ME, pessoa jurídica de direito priva-
do, situada na Av. Afrisio de Senna Vaz, 425 – Sala 02 – Serraria – São José/SC Cep 88115-550, inscri-
ta no CNPJ./M.F. sob nº 14.648.330/0001-00, a fornecer o lote abaixo relacionado, referente ao objeto 
do Processo Licitatório PR nº032/2013, no valor de R$ 1.836,00 (Mil, e oitocentos e trinta e seis reais):

ITEM QUANT DESCRIÇÃO

01 50

Agendas Diária 
Capa em Couro Sintético com ferragem 04 argolas 
Fechamento com botão de pressão (preferencial)
Porta Caneta
Porta Cartões
Formato aproximado: 140x200 mm
Número mínimo de Páginas: 344 pgs
Interno Papel: Off Set ou reciclato 63 gramas
Cores: 2x2 
Índice telefônico
dados pessoais
Uma página por dia (sáb/dom. juntos)

Planejamento para próximo ano
Mapas em 4 cores com papel couché 115gr 
Calendário 2013/2014/2015
ANO 2014
4 páginas personalizadas em contracapa e incio 4x4cores
CAPA com logomarca em baixo relevo
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O licitante vencedor entregará o material adquirido por meio desta licitação, juntamente com 
a nota fiscal,  na Sede deste CRF-SC, localizado na Travessa Olindina Alves Pereira, 35 - Centro, 
nesta Capital, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após recebimento da Autorização de 
Fornecimento e das Logomarcas, Artes e Arquivos do CRF/SC, ou outra empresa que o CRF/SC 
informar.

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

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.

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 Adjudicada.

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, 26 de novembro de 2013.

Juliana Korb Nogueira
Comissão de Compras e Licitações

Conselho Regional de Farmácia / SC.
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