
 

 

 

 

Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC 

Travessa Olindina Alves Pereira, 35  - 88020-095 Fone/Fax (48) 3298-5900 - Florianópolis - SC. 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS –  UASG 389459 

 

 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, 

localizado na Travessa Olindina Alves Pereira, nº 35, Centro, Florianópolis/SC, mediante o 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 2365, de 04 de janeiro de 2016, torna público para 

conhecimento dos interessados que, através do site eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, fará realizar licitação, na modalidade Pregão, na forma 

Eletrônica tipo Menor Preço por GRUPO/ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para 

eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de informática e 

programas (Softwares) de computadores, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório é regido pela Lei nº 10.520/2002, Decretos 5.450/2005, 7.174/2010, 

7.892/2013, Lei Complementar 123/2006 com suas alterações, e, subsidiariamente pela Lei 

8.666/1993, bem como pelas normas e condições estabelecidas no presente Edital. 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação 

de empresa especializada no fornecimento de itens de informática e programas (Softwares) de 

computadores, conforme detalhamentos constantes do Anexo I. 

1.2 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e o descrito no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, no “SIASG”, prevalecerá sempre a descrição deste edital. 

 

 

2. DATA, HORÁRIO DE CADASTRAMENTO E DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 

2.1 A proposta deverá ser registrada no Sistema ComprasNet, por meio do site 

www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 389459), até o horário da abertura da Sessão 

Eletrônica, que se dará no dia 31/03/2017 às 14h, no mesmo site. 

2.2 O preço de referência desta licitação é de R$ 281.972,12 conforme preços de referência 

constante no Anexo I – Termo de referência deste edital. 

 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Poderão participar desta licitação, interessados que estejam devidamente cadastradas no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br. A participação nesta licitação significa: 

a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital e conhecem e concordam 

plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a 

regulam; 

c) Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica; 

d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus 

itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. 

Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais 

documentos anexos. 

3.2 Poderá participar deste Pregão, a empresa que atender a todas as exigências, inclusive quanto 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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à documentação constante deste Edital e seus Anexos, e estiver devidamente credenciada, através 

do site www.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.2.1 As empresas deverão estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF. 

3.2.2 A empresa participante poderá retirar o manual do pregão eletrônico para o fornecedor na 

opção “publicações”, sub-item “manuais” do site citado. 

3.3 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital. 

3.3.1 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade do licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico ou de eventual desconexão sua. 

3.4 A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo 

ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

3.5 Não será admitida a participação de empresas: 

3.5.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

3.5.2 Que estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligadas ou subsidiárias entre si; 

3.5.3 Que por qualquer motivo, estejam punidas com suspensão do direito de licitar com o 

CRF/SC, ou declaradas inidôneas com qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, 

federal, estadual, municipal ou Distrito Federal; 

3.5.4 Estrangeiras que não funcionem regularmente no país; 

3.5.5 Empresa licitante de sócios, diretores que tenham vínculo com o CRF/SC; 

3.5.6 Pessoas jurídicas que estejam em processo de recuperação judicial ou extrajudicial. 

 

 

4.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no sistema “Pregão Eletrônico” 

através do site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.1.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.1.2 O credenciamento do licitante, assim como a sua manutenção, dependerá de registro 

cadastral atualizado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF. 

4.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante 

ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

4.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 

licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao CRF/SC, promotor da licitação, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

 

5. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

5.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos referentes ao ato convocatório ao Pregoeiro 

em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 

por meio eletrônico, através do endereço compras@crfsc.org.br, cabendo ao Pregoeiro decidir 
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sobre os questionamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.1.1 Os questionamentos respondidos estarão, sempre que possível, disponíveis no portal 

www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos os interessados. 

5.2 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. Os pedidos de impugnação, bem como as res-

pectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro horas). 

5.2.2 Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do cer-

tame. 

 

 

6.  DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

 

6.1 Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 

5.450/2005). 

6.1.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 

a licitante às sanções previstas neste edital (artigo 21, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2 A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a 

fase de recebimento de propostas. 

6.2.1 Até a data e horário estabelecidos neste edital para abertura da sessão, os licitantes poderão 

retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (artigo 21, § 4º, do Decreto nº 

5.450/2005). 

6.2.2 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances inseridos (artigo 

13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo Pregoeiro ou de sua desconexão (artigo 13, 

inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.3 Por ocasião do envio da proposta, a Licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na referida 

Lei. 

6.4 Em campo próprio do Sistema, os licitantes deverão declarar, sob pena de inabilitação, que 

não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores 

de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

6.5 Nos preços cotados ou lances deverão estar incluídas todas as despesas, impostos, taxas, 

contribuições e todos e quaisquer custos incidentes, direta ou indiretamente, sobre os produtos a 

serem fornecidos. 

6.6 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento 

diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei complementar n.º 123/2006, deverá preencher, 

no ato do envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema, declaração de que atende os 

requisitos do artigo 3º da referida Lei. 

6.7 Na elaboração da proposta eletrônica deverá conter ainda o seguinte requisito: 

a) consignar em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, o preço unitário e total 

por item ofertado, de acordo com os preços praticados no mercado, e conforme estabelece o artigo 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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43, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 

6.8 A proposta escrita, resultante da fase de lances, além do disposto nas alíneas “a” do subitem 

anterior, deverá conter: 

a) declaração expressa de estarem incluídas nos preços todas as despesas com impostos, taxas, 

contribuições, fretes e todos e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente sobre 

os produtos ofertados. Será considerado como tal, a proposta que for omissa. 

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; será 

considerado como tal o prazo da proposta omissa. 

c) deve constar na Proposta ou em folha a ela anexada os seguintes dados do licitante: razão social, 

número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone/fax, e-mail, número de conta-corrente, 

agência, banco e praça de pagamento. Deverá ainda conter os seguintes dados do Representante 

Legal da Empresa: nome, endereço residencial completo, CPF/MF, Cargo/Função, RG, Órgão 

Expedidor, naturalidade, nacionalidade, estado civil e e-mail. 

6.9 A Proposta resultante da etapa de lances, contendo a especificação detalhada do produto 

ofertado deverá ser encaminhada, quando solicitada pelo pregoeiro, através do sistema do pregão 

eletrônico. Se aceita, a proposta deverá ser encaminhada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir do encerramento da sessão pública, contendo a identificação completa (CNPJ, 

endereço, etc.), informando os respectivos valores atualizados em conformidade com os lances 

eventualmente ofertados, para o seguinte endereço: CRF/SC, Travessa Olindina Alves Pereira, 35 

– Centro – Florianópolis/SC, CEP 88.020-095  ou para o e-mail compras@crfsc.org.br, a critério 

do pregoeiro. 

6.10 O sistema informará quando ocorrer a necessidade de realização do direito de preferência e 

o Pregoeiro realizará a convocação. 

 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO 

 

7.1 O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário 

previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, 

publicado no DOU de 01 de junho de 2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 

em conformidade com o item 6, que deverão estar em perfeita consonância com as especificações 

e condições de fornecimentos detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 

7.2 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

 

8. DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA 

 

8.1 O Pregoeiro efetuará a análise da conformidade da proposta, verificando se as descrições das 

propostas cadastradas estão adequadas às especificações contidas no Edital. 

8.2 O Pregoeiro desclassificará a proposta em desacordo com as especificações exigidas no Edital 

ou com valores que contenham erro material e classificará as propostas que participarão da fase 

de lances. 

8.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.4 As propostas contendo a descrição do objeto do presente edital, valor e eventuais anexos 

estarão disponíveis na internet. 

8.5 O sistema disponibilizará campo próprio para envio de mensagem do Pregoeiro aos Licitantes. 

 

mailto:compras@crfsc.org.br
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9. DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES) 

 

9.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

9.1.1 O valor do lance deverá corresponder ao MENOR PREÇO POR GRUPO/ITEM em moeda 

nacional com no máximo duas casas decimais, sendo considerado vencedor aquele que ofertar o 

menor preço, atendidas as exigências deste Edital e seus anexos. 

9.1.2 No preço cotado, deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como as 

despesas com impostos, taxas, seguros, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse. 

9.2 Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, a licitante 

será imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

9.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 

aceitação dos mesmos. 

9.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

9.5 Durante a sessão pública do pregão eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

9.6 A etapa de lances será encerrada por determinação do sistema, após solicitação do pregoeiro. 

9.7 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.8 O pregoeiro não se responsabiliza, em hipótese nenhuma, por possíveis erros no registro dos 

lances por parte das licitantes. 

9.9 Após a etapa de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e houver proposta apresentada por Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

9.9.1 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá, no prazo de 

5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado 

em seu favor o objeto deste pregão; 

9.9.2 Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do 

sub-item anterior, serão convocados os licitantes remanescentes que porventura se enquadrarem 

na hipótese desta condição, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito. 

9.10 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, 

retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.10.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

 

10. DO JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1 Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 
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para que seja obtido melhor preço, e decidirá sobre a sua aceitação, observado os critérios de 

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

10.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

10.1.2 Durante a etapa de aceitação, o Pregoeiro convocará a licitante detentora do melhor lance 

a enviar a proposta referente ao objeto desta licitação, exclusivamente através do Sistema do 

Pregão Eletrônico, em prazo que poderá ser definido, via chat, durante a Sessão do Pregão. 

10.1.3 Após a fase de lances, havendo dúvidas ou necessidade de alguma confirmação, o 

Pregoeiro poderá convocar a empresa no chat do sistema para obter as informações que se fizerem 

necessárias. 

10.1.4 Caso não exista manifestação e/ou interesse por parte da empresa na negociação no chat 

do sistema, o Pregoeiro poderá recusar a proposta a qual não foi possível obter as informações. 

10.2 Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 

após negociação e decisão acerca da aceitação do valor, de modo a enquadrá-la no valor estimado. 

10.3 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor 

não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade, e posteriormente procedendo à sua habilitação, na ordem de 

classificação, segundo o critério de menor preço por GRUPO/ITEM e assim sucessivamente até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

10.3.1 Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com o licitante, no 

sentido de se obter preço melhor. 

 

 

11. DA HABILITAÇÃO 

 

11.1 Os licitantes devem possuir os níveis I, II e III validados no Sistema de Cadastramento Uni-

ficado de Fornecedores - SICAF, cuja confirmação será efetuada mediante consulta “on line”, 

após a análise e julgamento da Proposta. 

11.1.1 Os licitantes também deverão possuir regularidade fiscal Estadual/Municipal, cuja confir-

mação será efetuada mediante consulta “on line”, após a análise e julgamento da Proposta. 

11.2 Em atendimento ao Acórdão nº 1793/2011-TCU, durante a fase de habilitação, além do 

SICAF,  serão efetuadas as seguintes consultas: 

a) junto ao Portal da Transparência, de existência de registros impeditivos da contratação, no 

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU; 

b) junto ao Conselho Nacional de Justiça, de existência de registros impeditivos da contratação 

por improbidade administrativa, no Cadastro de Condenações Civis por Ato de Improbidade; 

c) junto ao portal do Tribunal Superior do Trabalho, em atendimento a Lei 12.440/2011, para 

verificação de pendências trabalhistas por meio de emissão de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. 

11.2.1 A existência de qualquer registro nas consultas previstas acima implicará na inabilitação 

da empresa. 

11.2.2 O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, no âmbito de sua atuação, 

por intermédio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, e do Departamento 

de Logística e Serviços Gerais – DLSG, esclarece que a validade da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT, a que se refere à Lei nº 12.440, de 7/07/2011, com base no inciso XIII, do 

art. 55 da Lei nº 8.666, de 1993, está condicionada àquela disponível para emissão no sítio 

www.tst.jus.br/certidao na FASE DE HABILITAÇÃO, que revela a atual situação da licitante, 

ou seja, caso haja mais de um documento válido, isto é, dentro do prazo de cento e oitenta dias, 
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prevalecerá a certidão mais recente sobre a mais antiga. 

11.2.3 Se a consulta cadastral indicar alguma documentação com o prazo de validade vencido, a 

empresa deverá enviar, via fax ou pelo e-mail compras@crfsc.org.br, as certidões válidas, que 

terão sua veracidade confirmada junto ao site do emissor. Caso a veracidade das certidões não 

possam ser verificadas pela internet, deverão as mesmas ser apresentadas conforme estabelece o 

sub-item 11.4.2. 

11.2.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

Parágrafo único. A identificação das microempresas ou empresas de pequeno porte na sessão 

pública do pregão eletrônico só deve ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a dificultar 

a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento. 

11.2.4.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.2.4.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no sub-item anterior implicará 

a decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no artigo 7º da Lei 

10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. 

11.2 Em campo próprio do Sistema, os licitantes deverão declarar a inexistência de fato 

superveniente impeditivo de sua habilitação, que não empregam menores e elaboração 

independente de proposta. 

11.3 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar o decreto 

de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

11.4 Para fins de habilitação, caso alguma certidão encontre-se vencida no SICAF, a verificação 

pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais do órgão/entidade emissor da(s) certidão(ões) 

constituirá meio legal de prova. 

11.4.1 Caso não seja possível realizar a verificação acima descrita, a(s) certidão(ões) necessária(s) 

será(ão) solicitada(s) via chat, e deverá(ão) ser encaminhada(s) ao Pregoeiro, em prazo a ser 

determinado durante a sessão do pregão, através do fax (48) 3298-5909, sendo os originais, ou 

cópias autenticadas apresentados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contadas do 

encerramento da sessão pública do pregão. 

11.4.2 Caso algum documento seja exigido nos termos do subitem anterior estes deverão ser: 

a) apresentados em original ou cópia autenticada em cartório, ou; 

b) apresentados em cópia simples acompanhada do original para efeito de autenticação pelo 

pregoeiro ou membro da equipe de apoio ou outro servidor por ele indicado, ou; 

c) publicados em Órgão da Imprensa Oficial, ou ainda; 

d) extraídos da internet, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à consulta a ser feita pelo 

Pregoeiro ou Equipe de Apoio deste Pregão. 

11.4.3 Nos documentos deverá constar sua validade. Se o prazo de validade for omisso, será 

considerado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia subsequente ao da sua expedição. 

11.4.4 Documento apresentado com validade expirada acarretará a inabilitação do proponente. 

11.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer 

dispositivo deste edital e seus anexos, ou, ainda, não for apresentada no prazo estabelecido 

conforme o subitem 11.4.1, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o 

processo com vistas a possíveis penalidades. 
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11.6 A documentação será rubricada pelo Pregoeiro e será anexada ao processo, sendo 

inabilitados aqueles licitantes cuja documentação esteja em desacordo com o disposto neste edital 

e/ou apresente irregularidades. 

11.7 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

11.8 O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem 

prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

11.9 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria 

natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

 

12. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

12.1 Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública e no momento adequado, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando 

lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 

termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar 

o objeto ao licitante declarado vencedor. 

12.2.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão. 

12.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.4 Os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de 

Compras e Licitações do CRF/SC, com endereço na Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – 

Florianópolis/SC, CEP 88.020-095, de Segunda a Sexta-feira, de 10h as 18h. 

 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1 O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao licitante ofertante do menor preço por 

GRUPO/ITEM, atendidas as demais exigências deste instrumento convocatório. 

13.1.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes 

quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente 

será submetido à homologação pela Presidente do CRF/SC. 

13.3 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão e constatada a regularidade dos 

atos praticados, a Presidente do CRF/SC adjudicará o objeto e homologará o procedimento 

licitatório. 

 

 

14. DA DESPESA E DO PAGAMENTO 
 

14.1 O prazo para pagamento será de 15 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega do objeto e 

da apresentação da Nota Fiscal pela contratada no endereço sede do CRF/SC; 

14.2 A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, com todos os dados do CRF-SC e deverá 
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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.; 

14.3. 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). 

14.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito mediante depósito em 

conta-corrente da emitente da Nota Fiscal/Fatura, na agência e estabelecimento bancário, 

indicado pela Contratada, ou outro meio previsto na legislação vigente; 

14.5. A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários 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. 

14.6. Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar o arquivo 

xml para o endereço eletrônico compras@crfsc.org.br, ficando ainda obrigada a enviar os 

demais documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, 

boletos, etc. 

14.7. 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. 

14.8. As despesas de frete e seguro são encargos exclusivos da contratada. 

 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA 

15.1.1. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para 

assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, que poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra 

motivo justificado aceito pelo CRF/SC. 

15.1.2. Poderão ser também convocados a subscrever a ata os licitantes que aceitarem cotar os 

serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame (art. 

11, inciso II, do Decreto nº 7.892/2013). 

15.1.3. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 

no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

15.1.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 

estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 

15.1.5. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 (doze) meses, 

incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.1.6. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública federal que 

participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de 

Registro de Preços. 
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15.2 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU 

ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 

 

15.2.1. Durante sua vigência, a ata de registro de preços resultante deste pregão poderá ser 

utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do CRF/SC. 

15.2.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso da ata de registro de preços, deverão consultar o CRF/SC, para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão. 

15.2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, optar pela aceitação ou não 

do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ata, assumidas com o CRF/SC. 

15.2.4. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 

dos quantitativos dos itens registrados na ata para o CRF/SC. 

15.2.5. Fica estabelecido que os quantitativos pactuados em decorrência das adesões à ata não 

poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado. 

15.2.6. O CRF/SC somente poderá autorizar adesão à ata após sua primeira contratação. 

15.2.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações assumidas e a aplicação de eventuais penalidades. 

15.2.8. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de 

registro de preços decorrente desta licitação. 

 

 

15.3. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

15.3.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 

CRF/SC promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 

alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.3.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o CRF/SC convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

15.3.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

15.3.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

15.3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o CRF/SC poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

15.3.6. Não havendo êxito nas negociações, o CRF/SC deverá proceder à revogação da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

15.3.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) não aceitar o instrumento de contratação no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
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praticados no mercado; ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

15.3.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 

e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor. 

 

 

16. DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO 

 

16.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 

convocado, a qualquer tempo, durante a vigência da Ata por meio de nota de empenho ou 

autorização de compra. 

 

17. ENTREGA DO OBJETO 

 

17.1. A licitante vencedora entregará o material adquirido por meio desta licitação, em 

conformidade com o termo de referência do anexo I. 

17.2. Será realizado minucioso exame do objeto entregue 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. 

17.3. Somente serão aceitos e recebidos os materiais declarados em perfeitas condições pelo 

CRF/SC. 

17.4. Caso algum produto não corresponda ao exigido, a licitante vencedora deverá providenciar, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de entrega do objeto, a sua 

substituição visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 

previstas neste Edital. 

17.5. A garantia mínima para os equipamentos será de 12 meses. Se a garantia do fabricante for 

superior a este prazo prevalecerá a garantia do fabricante. 

 

 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. O atraso injustificado na entrega do objeto desta licitação, sujeitará o adjudicado à multa de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da proposta contratada por dia de atraso, até 30 

(trinta) dias, multa esta que será descontada da fatura a ser paga. 

18.2. Após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, será aplicada multa prevista no item anterior, 

não impedindo que a Administração aplique outras sanções, como: 

a. Advertência; 

b. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do objeto licitado; 

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a  

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

18.3. A sanção prevista na letra C do subitem 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 
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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; 

 

 

19. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

19.1 É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a seu 

exclusivo critério, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

19.2 O CRF-SC poderá revogar esta licitação por interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artigo 49 e §§, da Lei 

Federal nº 8.666/93). 

19.3 A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e 

condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer etapa do Pregão. 

19.4 Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma. São consideradas propostas 

apresentadas aquelas que estiverem registradas quando da abertura do certame. 

19.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação expressa do Pregoeiro em sentido contrário. 

19.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento e, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente no CRF/SC. 

19.7 As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança deste instrumento. 

19.8. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital poderão ser 

dirimidas no Conselho Regional de Farmácia CRF-SC, na Trav. Olindina Alves Pereira, nº 35, 

Centro, em Florianópolis/SC, nos horários de expediente, ou pelos telefones (48) 3298-5909, ou 

pelo fax (48) 3298-5911, ou pelo e-mail: compras@crfsc.org.br 

19.9. Aos casos omissos aplicar-se-ão, no que couber, as demais disposições constantes do 

Decreto 5.450/2005, da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/1993 e legislação correlata. 

19.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será Subseção Federal de 

Florianópolis/SC, com exclusividade. 

19.11. Fazem parte do edital, como se nele transcritos fossem: 

a) Anexo I - Termo de Referência; b) Anexo II - Modelo de Proposta; c) Anexo III – Modelo da 

Autorização de Compra; d) Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

Florianópolis, 20 de março de 2017. 

 

 

Hortência Salett Muller Tierling 

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Edital de Pregão Eletrônico(SRP) 003/2017 

Sistema de Registro de Preços 

 

 

1 – OBJETO 

 

  

REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento 

de itens de informática e programas (Softwares) de computadores, conforme detalhamentos a 

seguir. A Ata de Registro de preços terá duração de 12 meses. As tabelas a seguir constituem o 

preço de referência para cada item, obtidos por meio de consulta ao mercado. 

 

Dados dos Órgãos Participantes 

 

 

UASG: 150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFGD 

Responsável: ALESSANDRO CARVALHO DA FONSECA 

Endereço de Entrega:  Rua Ivo Alves da Rocha, 558, Bairro: Altos do Indaiá, CEP 79.823-501, 

Dourados/MS 

Fone/Fax: (67) 3410-3031 

Horário de entrega: de 2a a 6a das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 

Email: leandro.santos@ebserh.gov.br 

 

 

 

UASG: 160393 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS (COMANDO DO EXERCITO) 

Responsável: JONATHAN LANGONE DUTRA 

Email: jonathanlangonedutra@gmail.com 

mailto:jonathanlangonedutra@gmail.com
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Item PRODUTO 

Quantitativo Estimado 

VL UN VL TOTAL GRUPOS Órgão Participante 

UASG 150248 
Órgão Participante 

UASG 160393 

Órgão 

Gerenciador 
Total 

01 Memória DDR 3,1600, 4 GB 50  10 60 R$ 189,57 R$ 11.374,20 G1 

02 HDD Sata 500GB 7200RPM 64MB Cache 6.0Gbs 3.5'' 50  12 62 R$ 217,30 R$ 13.472,60 G1 

03 Fonte 500W ATX, com selo 80 plus para PC   12 12 R$ 235,24 R$ 2.822,88 G1 

04 

Switch 16 Portas 10/100 Mbp 

Porta: 16 10/100 Mb/s Auto Negotiation ports 

Tipo de cabo: Cat 5, Cat 5e Ethernet cable for 100 Mb/s e Cat 

3, 4, 5 for 10 Mb/s 

LED: Power e Limk/Act 

Taxa de transferência: 10/100 Mb/s Half Duplex e 20/200 Full 

Duplex 

  01 01 R$ 175,93 R$ 175,93 G1 

05 OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS PT-BR MS FPP   15 15 R$ 1.065,08 R$ 15.976,20  

06 Mouse Óptico Básico 1000dpi USB Preto, cabo 1,5 M 100  05 105 R$ 27,70 R$ 2.908,50 G1 

07 

No-Break para Rack 2U (19 Polegadas) com gerenciamento. 

 

Configuração mínima: 

Tensão de Entrada: 230V 

Tensão de Saída: 230V 

Forma de onda: senoidal pura 

Intervalo de tensão de entrada: full range ou no mínimo 180-

287V 

Tipo: Nobreak de dupla conversão 

Capacidade de Potência de Saída: 1500 VA / 1,5 KVA 

Conexões de Saída: (6) NBR 14136 

Frequência de entrada: 60 Hz 

Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 

  02 02 R$ 2.834,67 R$ 5.669,34 G3 

08 
HD Externo 

Capacidade: 1TB 
  04 04 R$ 282,60 R$ 1.130,40 G1 
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Velocidade mínima 5400rpm 

USB: 3.0 / 2.0 

Sem necessidade de alimentação externa 

09 

Pendrive 

Capacidade: 128 GB 

- Interface: USB 3.0 

- Compatível com: USB 1.1 

- Segurança: A proteção de senha e criptografia AES de 128 

bits 

- Requisitos de Software: Do Windows: XP ao 10 do Mac: OS 

X v10.5 ou posterior, além de download de software adicional 

- Faixas de temperatura De funcionamento: -13 a 185 ° F (-25 

a 85 ° C) 

 

  04 04 R$ 188,12 R$ 752,48 G1 

10 

Pasta térmica para processador de computador embalagem 50 

gramas 

 

Penetração (mm/10 s): 265-295 ou 220-250 (1/10 mm) 

- Consistência NLGI: 2 ou 3 

- Exudação: 0,4 % 

- Componente Básico: Silicone modificado 

- Condutividade térmica (W/mK): 1,2 W/mk (Norma Técnica 

ISO 8301:1991) 

- Ponto de gota: Inexistente 

- Cor: Branca 

- Solubilidade em água: 0,04 g/100 m 

100  10 110 R$ 12,90 R$ 1.419,00 G2 

11 
Kit Conector Macho Rj45 

Cat6 100 Unidades 
05 06 3 14 R$ 25,33 R$ 354,62 G2 

12 Conector Fêmea Rj45 – Cat 6 100 200 30 330 R$ 9,90 R$ 3.267,00 G2 

13 
Bateria (pilha) para placa-mãe de computador 

Voltagem: 3V  Lithium 
 100 30 130 R$ 2,94 R$ 382,20 G2 

14 
Pulseira antiestática para manuseio de periféricos sensíveis 

eletrônica 
05  5 10 R$ 7,47 R$ 74,70 G2 
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Pulseira Emborrachada, Antialérgica E Ajustável. 

- Cabo Espiralado De 1,5m. 

- Terminal De Aterramento Tipo Pino Banana + Adaptador 

Para Garra Jacaré. 

- Resistência De 1m Ohms (1 Mega Ohms). 

- Para Utilização, Basta Colocar A Garra Jacaré Em Um Fio 

Terra E A Pulseira No Punho. 

- Terminal De Banana + Jacaré 

- Tamanho Único 

- Cabo Espiralado De 1,5m 

- Resistor De 1 Ohm 

- Profissional 

15 
Ferro de solda estanho eletrônica profissional 100W com 

suporte 
  01 01 R$ 47,63 R$ 47,63 G2 

16 
Adaptador De Energia Modelo Antigo Para Entrada Novo 

Adaptador Universal 2P + T para NBR 14136, 10 A, 250 V 
 80 30 110 R$ 5,75 R$ 632,50 G4 

17 
Adaptador Tripolar Novo Padrão Para Tripolar Padrão Antigo 

Adaptador Tripolar Novo Padrão Para Tripolar Padrão Antigo 
 60 20 80 R$ 6,50 R$ 520,00 G4 

18 

Cabo Engate Rápido Para Conexão Do Nobreak Com Rack 

Para Bateria 

Comprimento De 1,5m 

Corrente Máxima De 50a 

Tensão Máxima De 60vdc 

Cabo Para 1ba 

  03 03 R$ 51,25 R$ 153,75 G3 

19 

Bateria Estacionária para nobreaks Selada 12V 7Ah 

Recarregavel 

Bateria Estacionária para nobreaks Selada 12V 7Ah (Ampére 

Hora) Recarregável 

  10 10 R$ 79,10 R$ 791,00 G3 

20 

Bateria Estacionária Homologada pela Anatel – 12V 70Ah 

Tensão de Flutuação: de 13,2V a 13,8V @20°C 

Tensão de Carga/Equalização: de 14,4V a 15,5V @20°C 

Tipo de terminal: Terminal “L”, de chumbo 

Bateria homologada pela ANATEL 

  01 01 R$ 363,61 R$ 363,61 G3 
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Software Máquina Crachá 

- Sowtware compatível com Impressora Primacy da empresa 

Evolis. 
- Gravação das definições dos projetos; 
- Permitir Impressão Frente/Verso; 
- Permitir impressão em lote (pelo menos 100 cartões por 

vez); 
- Dados fixos ou variáveis obtidos de banco de dados ou 

arquivo de dados texto com linhas de largura fixa (colunado) 

ou linhas de largura variável (qualquer delimitador entre os 

campos), criado por qualquer editor de texto (ex: Bloco de 

Notas) ou exportado de qualquer banco de dados (ex: Access) 

ou qualquer outra aplicação. 
- Gerenciamento de várias imagens no mesmo registro de 

dados, com vínculos dos nomes dos arquivos das imagens 

baseados no conteúdo dos campos de dados (ex: matrícula 

123, carrega imagem 123.bmp ou 123.jpg). 
- Captura de imagem de arquivo fixo, pasta de galeria, 

comando externo, área de transferência ou digitalizada de 

dispositivo concordante com o padrão Twain ou DirectX 

(scanner, webcam, câmera digital, placa digitalizadora, etc.) e 

gravando no formato Bitmap (*.bmp) ou Jpeg (*.jpg) com 

largura/altura/simetria configuráveis e vínculo automático 

com qualquer campo de dados. 
- Permite configurar o caminho das pastas das imagens fixas 

(fundos, logotipos, figuras, etc.) e dados (fotos). 
- Permite incluir imagem de fundo com arte preparada por 

qualquer editor, para preencher apenas os dados variáveis. 
- Permite incluir variáveis do projeto do tipo texto e inteiro, 

que podem ser digitadas e incrementadas na impressão 

(contador automático) e conectadas em textos, imagens e 

códigos de barras. 
- Permite formatar os campos de dados (máscaras, 

substituições, traduções, etc.). 
- Permite quebrar o texto em várias linhas dentro de outro 

  01 01 R$ 1.506,67 R$ 1.506,67 - 
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componente. 
- Permite alguns efeitos em textos, imagens e códigos de 

barras (rotação 0º, 90º, 180º e 270º, cor transparente, etc.). 
- Permite macros de fonte para mudar o estilo baseado em 

delimitadores no texto ou campo de dados. 
- Permite ajustar as imagens dos registros de dados 

individualmente (X, Y, largura e altura). 
- Permite criar atalhos do Windows para os projetos nos 

modos editar, processar, visualizar e imprimir. 
- Permite criar macros de produção as quais acionam 

automaticamente os menus mais usados, agilizando o tempo e 

reduzindo os erros nas operações repetitivas. 
- Permite integração com outros programas (Windows ou MS-

DOS) via linha de comando. 
- Suporte para os padrões de códigos de barras; 
- Possuir manual para o usuário; 
- Licença Anual; 

22 

Tablet 

 

Especificações mínimas: 

Toques: MP3 / GPS / Cor: Preto 
Display: 

- Tecnologia: Super Amoled / Tamanho do Display:9.6" 

- Número de Pixels:1280 x 800 (WQXGA) / Profundidade de 

Cores:16 M 

Processador: - Velocidade do Processador: Quad-Core 1.3 

Ghz 

Memória: 

- Memória Interna disponível:8GB / - Suporte a Cartão de 

Memória 

- Tipo Cartão de Memória Suportado: Micro SD 

- Capacidade máxima do Cartão de Memória:128GB 

- Memória RAM:1GB 

Sistema Operacional: Versão: Android 4.4 

Câmera: 

  12 12 R$ 1.028,63 R$ 12.343,56 - 
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- Câmera Principal: Resolução5.0 MP / Zoom:4x 

- Câmera Secundária:2.0 MP / - Efeitos de Foto 

 

Conectividade: 

- E-mail / Push E-mail 

- Tipos de E-mail 

Suportados:POP3,IMAP4,SMTP,SSL,TLS,EAS 

- Bluetooth:versão 4.0 

- Browser:Samsung |Google | Chrome 

- Conexão Wi-Fi:802.11 b/g/n 2.4GHz e 3G 

- USB:versão 2.0 

 

Versão: 

- Gravação de Vídeo 

- Formatos Suportados:MP4,M4V,3GP,3G2,MKV,WEBM 

- Resolução de reprodução:FHD (1920 x 1080) | @30fps 

- Resolução de gravação:HD (1280 x 720) | @30fps 
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Projetor 

Tecnologia: 3LCD 

Método de projeção: Frontal / traseira / montada no teto 

Resolução Nativa: XGA (1024 x 768 pixels) 

Contraste: 15.000:1 

Reprodução de Cores: Até 1,07 bilhão de cores 

Luminosidade / Brilho: 3.600 lúmens em cores e 3.600 

lúmens em branco 

Relação de aspecto: 4:4 

Lâmpada 

Tipo: E-TORL 200 W  UHE 

Vida Útil da Lâmpada: Até 10.000 horas (Modo ECO) / Até 

5.000 horas (Modo Normal) 

Lente 

Tipo: Zoom óptico / Foco manual 

Zoom: 1.0 - 1.2 

Índice de Projeção (Throw Ratio): 1,40 - 1,68:1 

02  01 03 R$ 3.132,33 R$ 9.396,99 - 
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Distância de Projeção: 1,71 - 2,16 m 

Tamanho da Imagem: 30? - 300? 

Correção Trapezoidal Vertical: +/- 30 graus, automático 

Correção Trapezoidal Horizontal: +/- 30 graus, manual 

Sistema de Som 

Alto falantes: Sim, embutidos 

Potência: 2 W 

Interfaces/ Entradas 

- 1x HDMI 

- 1x VGA (D-sub 15-pinos) 

- 1x S-Vídeo (Mini DIN) 

- 1x Áudio/Vídeo Composto RCA (amarelo/branco/vermelho) 

- 1x USB Tipo A (Memória USB, Adaptador Wi-Fi) 

- 1x USB Tipo B (USB Display, Mouse, Controle) 

Outros 

Nível de ruído: 37 dB (modo normal) / 28 dB (modo Eco) 

Controle Remoto: Sim 

Segurança: 

- Trava Kensington 

- Função de proteção por Senha 

Alimentação 

Voltagem: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz 

Consumo de energia: 277W (modo Normal) / 207W (modo 

ECO) / 0,26W (em espera) 
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Computador 

Configurações mínimas: 

- Processador – 4 núcleos 

- Nº de threads: 4 

- Velocidade do clock: 3.2 GHz 

- Cache: 6 MB 

- Tipo de barramento: DMI2 

- Barramento do sistema: 5 GT/s 

- Nº de links de QPI: 0 

- Conjunto de instruções: 64-bit 

- Memória: Capacidade: 4gb 

  20 20 R$ 2.341,99 R$ 46.839,80 G5 
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- Interface: Ddr3 

- Velocidade: 1600 Mhz 

Armazenamento: 

- Capacidade: 500gb 

- Velocidade: 5400 Rpm 

- Interface: Sata 

Conexões Painel Traseiro: 01x Porta de Mouse / Teclado PS/2 

- 01x Porta D-Sub / - 04x Portas USB 2.0 /- 02x Portas USB 

3.0 

- Monitor: Sim, Monitor de 19.5 

- Teclado: Sim 

- Mouse: Sim 

- Caixa de Som: Sim 

- Drive ótico: Sim 

S.O. Windows 10 64 bits pro OEM 

Placa mãe compatível com processador 

25 

Computadores Com Office 

Configurações mínimas: 

- Processador – 4 núcleos 

- Nº de threads: 4 

- Velocidade do clock: 3.2 GHz 

- Cache: 6 MB 

- Tipo de barramento: DMI2 

- Barramento do sistema: 5 GT/s 

- Nº de links de QPI: 0 

- Conjunto de instruções: 64-bit 

- Memória: Capacidade: 4gb 

- Interface: Ddr3 

- Velocidade: 1600 Mhz 

Armazenamento: 

- Capacidade: 500gb 

- Velocidade: 5400 Rpm 

- Interface: Sata 

Conexões Painel Traseiro: 01x Porta de Mouse / Teclado PS/2 

- 01x Porta D-Sub / - 04x Portas USB 2.0 /- 02x Portas USB 

  20 20 R$ 3.928,00 R$ 78.560,00 G5 
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3.0 

- Monitor: Sim, Monitor de 19.5 

- Teclado: Sim 

- Mouse: Sim 

- Caixa de Som: Sim 

- Drive ótico: Sim 

S.O. Windows 10 64 bits pro OEM 

Placa mãe compatível com processador 
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Notebook 

 

Configuração mínima: 

 

Processador 2 núcleos 

Nº de threads: 4 

Frequência baseada em processador: 2.30 GHz 

Frequência turbo max: 2.80 GHz 

Cache: 3 MB SmartCache 

Velocidade do barramento: 4 GT/s OPI 

TDP 15 W 

Frequência de TDP Configurável – alto: 2.40 GHz 

TDP Configurável – alto: 25 W 

Frequência de TDP Configurável – baixo: 800.00 MHz 

TDP Configurável – baixo: 7,5 W 

 

Tela: Tamanho: 15.6" / Tipo: HD LED LCD / Resolução 1366 

x 768 
Memória: Capacidade: 8 GB (1x 8 GB) / Tipo: DDR4 
- Velocidade: 2133 MHz / Expansível até 32 GB (2 slots no 

total) 
Chipset: Integrado ao processador 
Áudio: Áudio de alta definição, com dois alto-falantes estéreo 
Disco Rígido: Capacidade: 1 TB / Velocidade: 5400 rpm 
Unidade Ótica: Leitor e gravador de DVD / CD 
Leitor de Cartões: Leitor de cartão SD 

 22 06 28 R$ 2.537,02 R$ 71.036,56 - 
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Teclado: Português padrão ABNT / Teclado numérico 

integrado 
Rede: 
- Wireless padrão - 802.11a/b/g/n/ac 
- Entrada padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000 
Bluetooth: Versão: 4.1 
Conexões: 
- 1x Conexão USB 2.0 
- 2x Conexões USB 3.0 
- 1x Saída HDMI com suporte HDCP 
- USB Type-C port: USB 3.1 Gen 1 
- 1x Leitor de cartão SD 
- 1x Porta de rede no padrão RJ-45 
- 1x Entrada para fonte carregadora de bateria 
- 1x Porta no padrão combo para microfone / fone de ouvido 
Webcam:  Webcam HD / HDR/  Com resolução de 1280 x 

720 
TouchPad: Touchpad com função multitoque 
Bateria: 4 células / Capacidade: 2800 mAh 
Dimensões 
Altura: 2,85 cm 
Largura: 38,16 cm 
Profundidade: 25,90 cm 
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2. JUSTIFICATIVA 

A aquisição do material se justifica para reposição e complementação do estoque do CRF/SC, 

sendo os mesmos necessários para desenvolvimento de suas atividades. Os equipamentos se 

enquadram na classificação de bens comuns, pois são facilmente encontrados no mercado, podem 

ser especificados, tendo suas características de desempenho e qualidade estabelecidos de forma 

objetiva, correspondente às exigências expressas na legislação vigente. 

 

3. DA ENTREGA 

A licitante vencedora entregará o material adquirido por meio desta licitação nos endereços 

indicados dos Órgãos Participantes e Órgão Gerenciador, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos 

após o recebimento da respectiva Autorização de Compra ou Nota de empenho. Horário de 

Entrega no Órgão Gerenciador: Entre as 10:00 e 17:00. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

4.1. O fornecedor obriga-se a proceder à entrega do material na data prevista, em perfeito estado 

e sem alterações na embalagem e/ou conteúdo. 

4.2. Entregar o material com observância das especificações previstas neste Termo de Referência, 

responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, dos itens que, porventura, 

estejam fora das especificações e/ou prazo de garantia ou com embalagem violada ou danificada, 

independentemente do motivo alegado. 

4.3. A inobservância ao disposto no subitem 4.2, deste item, implicará no não pagamento do valor 

devido ao Fornecedor, até que ocorra a necessária regularização. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CRF/SC 

5.1. Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado. 

5.2. Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer 

irregularidade prevista. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito mediante depósito em 

conta-corrente da emitente da Nota Fiscal, na agência e estabelecimento bancário, indicado pela 

Contratada, ou outro meio previsto na legislação vigente; 

6.2. A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários 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. 

6.3. A nota fiscal obrigatoriamente deverá ser eletrônica e o envio do arquivo XML para o 

endereço de e-mail que o CRF/SC informar na ocasião do envio da Autorização de Compra ou 

Nota de Empenho. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. O não cumprimento do disposto neste termo, implicará a aplicação das penalidades cabíveis 

consoante ao que dispõe a lei 8.666/93 e suas alterações. 

7.2. Caso não haja expediente na data marcada para a entrega do material, ficará automaticamente 

adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local indicado neste Termo de Referência. 

7.3. A empresa vencedora será responsável pelo transporte dos produtos desde o local da 

embalagem até a sua entrega, como também em caso de troca sem quaisquer ônus adicionais para 

o CRF/SC. 
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ANEXO II – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Edital de Pregão Eletrônico003/2017 

Sistema de Registro de Preços 

 

 

Ao CRF/SC 

   

  Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para a aquisição dos itens descritos no termo de 

referência do pregão eletrônico 003/2017, conforme a seguir: 

 

 

Item Descrição do produto incluindo 

marca 

Qtde VL UN VL TOTAL 

.. ...    

 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

abertura da licitação. 

O prazo de garantia será de no mínimo 12 meses ou superior em conformidade com o fabricante. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de 

Referência. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, 

fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, 

impostos, gastos com transportes, seguros ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos 

da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os 

descontos eventualmente concedidos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo 

determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para 

fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados: 

 

Dados da Empresa: 

Razão Social: 

CNPJ/MF: 

Endereço: 

Cidade/UF: 

CEP: 

Tel/Fax: 

E-mail: 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

 

Dados do Representante Legal da Empresa: 

Nome: 

CPF/MF: 

RG/Órgão Expedidor: 
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ANEXO III – MODELO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 

Edital de Pregão Eletrônico003/2017 

 

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº ___/2017 

 

Autorizamos a Empresa ___________________________________________, pessoa jurídica 

de direito privado, situada na Rua_____________________________ , Bairro, Cidade/UF, 

inscrita no CNPJ./M.F. sob nº ___.____.____/_____-___ a fornecer o objeto do Processo 

Licitatório Pregão Eletrônico 003/2017, no valor de R$ ____________ (_______ reais): 

A licitante vencedora entregará o material adquirido por meio desta licitação no CRF-SC, 

nos endereços informados no Termo de Referência, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos 

após o recebimento da respectiva Autorização de Compra. 

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 14 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°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 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 compras@crfsc.org.br, ficando ainda obrigada a enviar 

os demais documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, 

boletos, etc. 

 

Florianópolis, ____ de __________ de _____. 

 

Conselho Regional de Farmácia / SC. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC 

Travessa Olindina Alves Pereira, 35  - 88020-095 Fone/Fax (48) 3298-5900 - Florianópolis - SC. 

 

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Edital de Pregão Eletrônico003/2017 

Sistema de Registro de Preços 

 

 

 O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

– CRF/SC, localizado na Travessa Olindina Alves Pereira nº 35, Florianópolis, SC, CNPJ 

83.900.969/0001-46, neste ato representado por sua Presidente, Farm. Hortência Salett Muller 

Tierling, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, n.º 7.174, de 12 de maio de 2010, n.º 

7.892, de 23 de janeiro de 20, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da 

proposta apresentada no Pregão Eletrônico 003/2017, da empresa 

________________________________, localizado ___________, inscrito no CNPJ sob o nº 

______________________, representado pelo(a) senhor(a)  _______________ , CPF 

__________ . 

 

 

1. Integram e completam o presente termo, para todos os fins de direito, obrigando as partes em 

todos os seus termos, as condições expressas no Pregão Eletrônico 003/2017. 

2. Fica(m) registrado(s) para o(s) item(ns) abaixo especificado(s) o(s) seguinte(s) preço(s): 

 

 

Item Descrição / Local de Entrega 
Quantidade 

Estimada 

... ….. ... 

 

3. O prazo de garantia será de no mínimo 12 meses ou superior em conformidade com o fabricante. 

4. Os itens registrados serão contratados de acordo com a necessidade e conveniência do CRF/SC. 

5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

6. A presente Ata tem prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir de _______. 

7. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registro de Preços, obedecerá ao estipulado 

neste instrumento, bem como às disposições do edital do Pregão Eletrônico n. 003/2017, além 

das disposições constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor, que 

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste documento. 

 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de 

igual teor, forma e data. 

 

Florianópolis, .... de .............. de 2017. 

__________________________________________ 

CRF/SC 

__________________________________________ 

EMPRESA 

 


