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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 011/2017 

 
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 2426, de 04 de janeiro de 2017, torna público para 
conhecimento dos interessados que, através do site eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, fará realizar licitação, na modalidade Pregão, na forma 
Eletrônica, objetivando a contratação de empresas nos termos desde Edital e seus anexos. 
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, o Decreto n.º 5.450/2005, a Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como pelas 
normas e condições estabelecidas no presente Edital. 
 
1. DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto da presente licitação, PREGÃO ELETRÔNICO, aquisição de cadeiras para a 
nova sede do CRF/SC, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 
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 16 de outubro de 2017, às 14h, no mesmo site. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado 
ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas 
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem 
previamente credenciados perante o sistema eletrônico, por meio do site www.comprasnet.gov.br, 
para participação de Pregão Eletrônico. A participação nesta licitação significa: 
a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital e conhecem e concordam ple-
namente 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 
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 Fornece-
dores - 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 lici-
tante 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 responsabi-
lidade do licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema ele-
trônico ou de eventual desconexão sua. 
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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 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; 
3.5.3 Estrangeiras que não funcionem regularmente no país; 
3.5.4 Empresa licitante de sócios, diretores que tenham vínculo com o CRF/SC; 
3.5.5 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação ex-
trajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
3.5.6 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que te-
nham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tec-
nológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 
econômico em comum. 
 
4. DA VISTORIA 
4.1 Às licitantes será facultada visita técnica às dependências do local a que se refere o objeto 
destas especificações para dirimir dúvidas, proceder medições e verificar as instalações e 
condições; 
4.2 A licitante que deixar de realizar a visita técnica de que trata o item 4.1 admite que as 
informações constantes neste Termo de Referência são suficientes para a elaboração da proposta, 
assumindo os riscos por eventuais discrepâncias observadas posteriormente; 
4.3 Caso a licitante queira efetuar a vistoria no imóvel, deverá agendá-la com a CRF/SC em até 
dois dias úteis da realização da sessão pública, por intermédio do telefone (48) 3298-5910, no 
horário das 9h às 18h. 
 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
5.1 Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no sistema “Pregão Eletrônico” atra-
vés do site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
5.1.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
5.1.2 O credenciamento do licitante, assim como a sua manutenção, dependerá de registro cadas-
tral atualizado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF. 
5.1.3 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. 
5.1.4 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 da-
nos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
6. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
6.1 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 
sobre os questionamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
6.1.1 Os questionamentos respondidos estarão, sempre que possível, disponíveis no portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos os interessados. 
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6.2 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. 
6.2.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro horas). 
6.2.2 Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do cer-
tame. 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
7.1 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). 
7.1.1 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). 
7.2 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. 
7.2.1 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). 
7.2.2 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). 
7.2.3 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, in-
ciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
7.3 Em campo próprio, 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. 
7.4 Nos preços cotados ou lances deverão estar incluídas todas as despesas, impostos, taxas, con-
tribuições e todos e quaisquer custos incidentes, direta ou indiretamente, sobre os produtos a serem 
fornecidos. 
7.5 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 
43, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 
7.6 A proposta escrita, resultante da fase de lances, além do disposto nas alíneas “a” do sub-item 
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 conter também, 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. 
7.7 A Proposta resultante da etapa de lances, contendo a especificação detalhada do produto ofer-
tado deverá ser encaminhada, quando solicitada pelo pregoeiro, através do sistema do pregão ele-
trônico. Se aceita, a proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
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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. 
 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO 
8.1 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 7, que deverão estar em perfeita consonância com as especificações 
e condições de fornecimentos detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 
8.2 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
9. DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA 
9.1 O Pregoeiro efetuará a análise da conformidade da proposta, verificando se as descrições das 
propostas cadastradas estão adequadas às especificações contidas no Edital. 
9.2 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. 
9.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acom-
panhamento em tempo real por todos os participantes. 
9.4 As propostas contendo a descrição do objeto do presente edital, valor e eventuais anexos esta-
rão disponíveis na internet. 
9.5 O sistema disponibilizará campo próprio para envio de mensagem do Pregoeiro aos Licitantes. 
 
10. DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES) 
10.1 Na aberta da etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e res-
pectivo horário de registro e valor. 
10.1.1 O valor do lance deverá corresponder ao MENOR PREÇO, em moeda nacional com no 
máximo duas casas decimais, sendo considerado vencedor aquele que ofertar o menor preço e 
atendidas as exigências deste Edital e seus anexos. 
10.1.2 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 indireta-
mente no objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse. 
10.2 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. 
10.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos. 
10.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
10.5 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. 
10.6 A etapa de lances será encerrada por determinação do sistema, após solicitação do pregoeiro. 
10.7 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que trans-
correrá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será au-
tomaticamente encerrada a recepção de lances. 
10.8 O pregoeiro não se responsabiliza, em hipótese alguma, por possíveis erros no registro dos 
lances por parte das licitantes. 
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10.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sis-
tema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o 
pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
10.10 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. 
 
11. DO JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
11.1 Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrô-
nico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 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. 
11.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
11.1.2 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. 
11.1.3 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 necessá-
rias. 
11.1.4 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. 
11.2 Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediata-
mente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após ne-
gociação e decisão acerca da aceitação do valor, de modo a enquadrá-la no valor estimado. 
11.3 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor, 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, se-
gundo o critério de menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 
11.3.1 Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com o licitante, no sentido 
de se obter preço melhor. 
 
12. DA HABILITAÇÃO 
12.1 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. 
12.1.1 Os licitantes também deverão possuir regularidade fiscal Estadual/Municipal, cuja confir-
mação será efetuada mediante consulta, após a análise e julgamento da Proposta. 
12.2 Em atendimento ao Acórdão nº 1793/2011-TCU, durante a fase de habilitação, além do SI-
CAF, poderão ainda serem efetuadas as seguintes consultas: 
a) junto ao Portal da Transparência, de existência de registros impeditivos da contratação, no Ca-
dastro 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 ve-
rificação de pendências trabalhistas por meio de emissão de Certidão Negativa de Débitos Traba-
lhistas. 
12.2.1 A existência de qualquer registro nas consultas previstas acima implicará na inabilitação da 
empresa. 
12.2.2 O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, 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 
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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, 
prevalecerá à certidão mais recente sobre a mais antiga. 
12.1.3 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 
possa ser verificada pela internet, deverão as mesmas ser apresentadas conforme estabelece o sub-
item 12.4.2. 
12.1.4 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 res-
trição. 
12.1.4.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) 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 Pú-
blica, para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
12.1.4.2 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 para a assinatura do contrato ou a revogação da licitação. 
12.2 Em campo próprio do Sistema, os licitantes deverão declarar a inexistência de fato superve-
niente impeditivo de sua habilitação, que não empregam menores e elaboração independente de 
proposta. 
12.3 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 com-
petente, quando a atividade assim o exigir. 
12.4 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) cons-
tituirá meio legal de prova. 
12.4.1 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 de-
terminado 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 contados do encerramento da 
sessão pública do pregão. 
12.4.2 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 pre-
goeiro 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. 
12.4.3 Nos documentos deverá constar sua validade. Se o prazo de validade for omisso, será con-
siderado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia subsequente ao da sua expedição. 
12.4.4 Documento apresentado com validade expirada acarretará a inabilitação do proponente. 
12.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dis-
positivo deste edital e seus anexos, ou, ainda, não for apresentada no prazo estabelecido conforme 
o sub-item 12.4.1, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo 
com vistas a possíveis penalidades. 
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12.6 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 apre-
sente irregularidades. 
12.7 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;. 
12.8 O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
12.9 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 natu-
reza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
13. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
13.1 Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública e no momento adequado, de forma ime-
diata 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 licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que come-
çará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elemen-
tos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
13.2 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. 
13.2.1 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. 
13.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aprovei-
tamento. 
13.4 Os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Com-
pras e Licitações do CRF/SC, com endereço na Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – Flori-
anópolis/SC, CEP 88.020-095, de Segunda a Sexta-feira, das 10h às 18h. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14.1. 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 sub-
metido à homologação pela Presidente do CRF/SC. 
14.2 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão e constatada a regularidade dos 
atos praticados, o CRF/SC adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
15. FISCALIZAÇÃO 
15.1. A execução do objeto será acompanhado, fiscalizado e avaliado pelo CRF-SC, através da 
Assessoria de Planejamento do CRF/SC, a quem competirá comunicar as falhas porventura cons-
tatadas. 
15.2. A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do CRF-SC. 
15.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser prontamente atendidas 
pela adjudicatária, sem qualquer ônus para o CRF-SC. 
15.4. Qualquer fiscalização exercida pelo CRF-SC, feita em seu exclusivo interesse, não implica 
corresponsabilidade pela execução do objeto e não exime a adjudicatária de suas obrigações pela 
fiscalização e perfeita execução do mesmo. 
 
16. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
16.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para 
retirar a nota de empenho ou outro instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
16.2 O prazo para retirada da nota de empenho ou do instrumento equivalente poderá ser 
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prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o 
seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CRF/SC. 
16.3 Os encargos das partes, bem como as normas relativas a recebimento, liquidação, pagamento, 
garantia e sanções, constam do termo de referência em anexo a este edital. 
 
17. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
17.1 É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a seu exclu-
sivo 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 originari-
amente da proposta. 
17.2 O CRF-SC poderá revogar esta licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegali-
dade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artigo 49 e §§, da Lei Federal nº 
8.666/93). 
17.3 A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regu-
lamentares 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. 
17.4 Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma. São consideradas propostas 
apresentadas aquelas que estiverem registradas quando da abertura do certame. 
17.5 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 comuni-
cação expressa do Pregoeiro em sentido contrário. 
17.6 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. 
17.7 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. 
17.8. Quaisquer dúvidas 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 Flo-
rianópolis/SC, pelo e-mail compras@crfsc.org.br ou ainda pelo telefone (48)3298-5900. 
17.9. 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. 
17.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será Subseção Federal de Floria-
nópolis/SC, com exclusividade. 
17.11 Fazem parte do edital, como se nele transcritos fossem: 
a) Anexo I - Termo de Referência; 
b) Anexo II - Modelo de Proposta. 
 
 
 
Florianópolis, 27 de setembro de 2017. 
 
 
 
 

Hortência Salett Muller Tierling 
Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO CRF nº 011/2017. 
 
1 – JUSTIFICATIVA 
1.1. As divisões e adequações de espaço físico são indispensáveis para as modificações e adapta-
ções no prédio da nova sede, para melhor alocar e distribuir o recurso humano que desempenha 
atividades diárias laborais, bem como os bens pertencentes a este Órgão, necessários à continui-
dade dos serviços dos diversos setores do CRF/SC. 
1.2. O CRF/SC, através da Tomada de Preços 001/2015, contratou empresa de arquitetura e 
engenharia para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados para a elaboração 
dos projetos sobre a ocupação dos espaços e definição de padrões de materiais. 
1.3. O objeto é a aquisição de cadeiras adequadas aos projetos elaborados com um item para as 
cadeiras de auditório e em grupo único para as demais cadeiras a fim de se manter a padronização. 
Há necessidade de padronização do ambiente físico de trabalho. Com a experiência de compras 
anteriores, mesmo que o detalhamento técnico seja minucioso e a especificação técnica padrão, 
nunca o produto final será produzido e entregue de maneira idêntica por dois fabricantes distintos. 
Diante das peculiares circunstâncias do presente caso concreto, a licitação por itens isolados po-
deria trazer indesejáveis riscos à administração pública. 
1.4. Os itens apresentam padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente 
definidos neste Termo de Referência por meio de especificações usuais no mercado, enquadrando-
se na classificação de bens comuns, conforme apregoam os normativos regidos pela Lei n° 
10.520/02, Decreto n° 3.555/00, e Decreto 5.450/05. Portanto é salutar o entendimento da 
possibilidade da contratação por meio da modalidade licitatória Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço. 
 
2 – OBJETO E VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 
Constitui objeto da presente licitação, PREGÃO ELETRÔNICO, a aquisição de cadeiras para a 
nova sede do CRF/SC, conforme especificações elencadas na tabela 01, com seus respectivos pre-
ços estimados obtidos através de pesquisa de mercado.
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 Tabela 01 – Planilha com especificações e formação de preços de referência 

Item Descrição Quant Grupo 
Valor de referência 

VL Unitário Valor Total 
01 CADEIRA OPERACIONAL 

A) ASSENTO: Em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 10,5mm / 7 
lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, com densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada 
anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Medidas: Largura de 505 mm e profundidade de 465 mm. 
B) ESPALDAR: Médio em polipropileno PP injetado, copolímero, moldado anatomicamente, com espessura mínima de 
3,5mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resiliência, com densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada 
anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio lombar. Medidas: Largura de 450 mm e altura de 470 
mm. 
C) CAPAS DE PROTEÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO: Fabricadas em polipropileno injetado texturizada e bordas 
arredondadas que dispensem o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior que 2 mm (Norma NBR 13962/2006); 
D) ESTOFADOS: Revestimento em tecido 100% poliéster tipo crepe, gramatura de 430g/ml (+-5%), com quesitos de solidez 
da cor à luz e à fricção atendendo à norma NBR8432, resistência ao pilling atendendo à norma ISO12945 e flamabilidade auto-
extinguivel atendendo à norma ISO 3795. 
E) SUPORTE E ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para o encosto com regulagem 
de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura, com curso de 75 mm e acionamento automático sem 
necessidade de botões ou manípulos para apoio lombar. Capa do suporte para o encosto em polipropileno texturizada com 
acabamento que resulte na integração entre o assento e o encosto. Sistema de articulação do encosto deve permitir que o ângulo 
do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna vertebral através de uma lâmina com espessura de 6,35 mm que 
liga o encosto ao mecanismo. 
F) MECANISMO: Mecanismo sincronizado do tipo Ergoback com corpo em chapa de aço estampada com espessura de 3,35 
mm, com inclinação do encosto e o assento com inclinação regulável de curso de ângulo entre -5º a +5º, resultando numa 
proporção de deslocamento. Regulagem de tensão do relax deve ser através de manopla giratória na parte frontal do mecanismo, 
que permita o ajuste ao usuário. O travamento das regulagens deve poder ser em qualquer posição de comando, através de 
alavanca com sistema de freio com pressão de 17 elementos metálicos, sendo 8 chapas e 9 distanciadores de aço. A regulagem 
de altura do assento e inclinação do encosto deve ser através de duas alavancas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. 
Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré‐tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo 
com película de 100 microns (tolerância de 5% para + ou ‐) e com propriedades de resistência a agentes químicos. 
G) COLUNA DE REGULGEM DE ALTURA: Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado 
em tubo de aço de 50,00 x 1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré‐
tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns 
(tolerância de 5% para + ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento mínimo do corpo de 190 
mm. Coluna de regulagem mínima de altura de 100 mm. (Tolerância de 5% para + ou -), Classe 4, conforme a norma DIN4550. 
H) TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO: Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno copolímero 
texturizada que proporcione acabamento e proteção á coluna central, sendo elemento de ligação estática entre a base e o 

07 G1 1.182,67 8.278.69 
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mecanismo. Sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante 
o uso da cadeira esta venha a se desprender da base, ou deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estática 
e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de 
altura. 
I) BASE: Base curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122mm. Com 
alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna 
a gás deve possuir anel metálico que faça a função estrutural. 
J) RODÍZIOS: Duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti‐ultravioleta e modificador 
de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo horizontal 
em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 mm (tolerância 

de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à 
base, banda de rodagem macia (PU) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, indicado para pisos duros. 
Estabelecidos na norma NBR 14049/98, modelo 1.1.7, com rodas revestidas com material resiliente (poliuretano), (tipo W 
estabelecido na norma NBR 13962/06), 
K) APOIA BRAÇOS REGULAVEIS: No formato de “T” par de braços reguláveis de dupla injeção, parte estrutural injetada 
em nylon + parte do apóio do braços injetada e revestido em poliuretano integral skin com toque macio conforme norma 
13962/06. Largura de apóia braços com 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -). Reguláveis com 
ajuste vertical (altura) com 8 estágios de regulagens e curso de 85mm. Fixação em 3 pontos através de suporte triangular e 
parafusos com rosca ¼”. 
L) ACABAMENTO: Em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi‐pó, com pré‐tratamento anti-ferruginoso 
(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície da película de 100 micrometros (tolerância de 5% para + ou -), e com 
propriedades de resistência a agentes químicos. 

02 CADEIRA REUNIÃO 
A) ASSENTO: Em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 
lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar 
seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas: Largura de 505 mm e profundidade de 465 
mm. 
B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro 1”, espessura da parede 1,90 mm, unido 
a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular 
diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em 
tubo de aço com formato anatômico para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado 
sintético ou couro natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e espessura 
de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Medidas: Largura de 500 mm e altura de 735 
mm. 
C) MECANISMO: Com movimento relax fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada 
de 3 mm. Ângulo de inclinação do mecanismo de 17° ± 1°. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em 

24 G1 1.465,67 35.176,08 
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epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de 
aproximadamente 70 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Este mecanismo possibilita o bloqueio do 
movimento na posição de trabalho utilizando a mesma alavanca de regulagem de altura. Sistema de ajuste de tensão sob o 
assento permite a perfeita adequação do movimento relax ao biotipo do usuário. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna 
central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. 
D) COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 
1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré ‐ tratamento anti-ferruginoso 
(fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + 
ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de altura 
de 120 mm. (Tolerância de 5% para + ou -). 
E) BASE: Base curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122 mm. Com 
alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna 
a gás deve possuir anel metálico que faça a função estrutural. 
F) RODIZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti ‐ ultravioleta e 
modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) 
eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 
mm (tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e 
seguro à base, banda de rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, 
indicado para pisos duros. 
G) APOIA-BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, com parte estrutural injetada em nylon e parte do 
apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano integral skin com toque macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e 
comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -). Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens 
e curso de 87mm. Fixação em 3 pontos através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóia-
braços 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -) 

03 CADEIRA INTERLOCUTOR 
A) ASSENTO: Constituído por painel para estofamento e contracapa, ambos conformados anatomicamente, injetados em resina 
termoplástica, polipropileno (PP) copolímero com característica alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa resistência 
ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química. Medidas: Largura de 430 mm e profundidade de 460 mm. 
B) ENCOSTO: Constituído por um painel para estofamento e contracapa fixada ao painel através de 4 engates, a contracapa é 
utilizada como acabamento, ambos conformados anatomicamente, injetados em resina termoplástica, polipropileno (PP) 
copolímero que tem como característica alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa 
estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Medidas: Largura de 440 mm e profundidade de 320 mm. 
C) ESTRUTURA: Metálica tubular formada por 4 tubos de aço SAE 1020 de Ø25mm com espessura de 1,5mm, formando os 
pés, dois tubos de aço SAE 1020 unidos aos pés através do sistema de solda MIG / MAG, formando um “X”, que dá sustentação 
ao assento da cadeira. Fixação do encosto por meio de duas chapas de aço SAE 1020 retangulares com medidas iguais a 
38x82mm, através de parafusos M6x30mm. 
D) ESTOFAMENTO: Em espumas laminadas de PU densidade D33, no encosto e no assento com 40mm de espessura. 

06 G1 647,33 3.883.98 
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E) REVESTIMENTO: Em tecido 100% poliéster, com resistência ao pilling, solidez da cor à luz, solidez da cor à fricção, auto 
extinguível e não inflamável. 
F) APOIA BRAÇOS: Injetados em termoplástico em nylon PA 6 com fibra de vidro. Encaixados nos tubos dos pés da cadeira 
dando perfeito acabamento. 
G) ACABAMENTOS SUPERFICIAIS: Em pintura eletrostática de epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso 
(fosfotizado), revestindo totalmente as partes metálicas com película de aproximadamente 0,50 a 1,0 mícrons com propriedades 
de resitência a agentes químicos e também podem ter tratamento superficial de cromagem. 

04 CADEIRA PRESIDÊNCIA 
A) ASSENTO: Em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 
lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar 
seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. 
Medidas: Largura de 505 mm e profundidade de 465 mm. 
B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro 1”, espessura da parede 1,90 mm, unido 
a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular 
diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em 
tubo de aço com formato anatômico para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado 
sintético ou couro natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e espessura 
de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Apoio de cabeça com 2 suportes reguláveis 
injetados em polipropileno, com revestimento em couro natural preto, espuma laminada de 20mm de altura, densidade de 23Kg 
/ m³ e curso de regulagem de 50 mm. Medidas: Largura de 500 mm e altura de 735 mm. 
C) MECANISMO: Mecanismo sincronizado T701 com corpo em alumínio injetado e placa superior em chapa de aço 
estampada com espessura de 3,00mm, o assento tem inclinação regulável com curso de ângulo de 0° a 13° sincronizado com o 
encosto que tem inclinação regulável de curso de ângulo de 90° a 112°, resultando numa proporção de deslocamento de 2:1. 
Regulagem de tensão do relax deve ser através de manopla giratória na parte frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao 
usuário. O mecanismo deve ter 5 posições de travamento, que podem ser ajustadas através de uma alavanca lateral esquerda. A 
regulagem de altura do assento deve ser através de uma alavanca do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi 
pó, com pré‐tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de aproximadamente 100 mícrons 
(tolerância de 5% para + ou ‐) e com propriedades de resistência a agentes químicos. 
D) COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 
1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré ‐ tratamento anti-ferruginoso 
(fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + 
ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de altura 
de 120 mm. (Tolerância de 5% para + ou -). 
E) BASE: Base curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122 mm. Com 
alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna 
a gás possui anel metálico que faz a função estrutural. 

01 G1 2.134,33 2.134,33 
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F) RODÍZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti ‐ ultravioleta e 
modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) 
eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 
mm (tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil 
e seguro à base, banda de rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, 
indicado para pisos duros. 
G) APOIA BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, com parte estrutural injetada em nylon e parte do 
apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano integral skin com toque macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e 
comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -). Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens 
e curso de 87mm. Fixação em 3 pontos através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóia-
braços 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -). 
Estabelecidos na norma ABNT 14049/98, modelo 1.1.7, com rodas revestidas com material resiliente (poliuretano), (tipo W 
estabelecido na norma 13962/06). 

05 CADEIRA DIRETORIA 
A) ASSENTO: Em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm / 7 
lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer tensão e recuperar 
seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster. 
Medidas: Largura de 505 mm e profundidade de 465 mm. 
B) ENCOSTO: Com formato anatômico, estruturado em tubo de aço carbono diâmetro 1”, espessura da parede 1,90 mm, unido 
a perfil “U” com dimensões de 90x30x3mm, que serve para fixar a estrutura do encosto ao mecanismo. Estrutura interna tubular 
diâmetro 5/8” x 1,90 mm coberto por tela de poliéster tipo “mesh” com fechamento inferior por zíper. Travessa superior em 
tubo de aço com formato anatômico para facilitar a pega e espera para apoio de cabeça. Estofamento sobreposto em laminado 
sintético ou couro natural (sem base de madeira) com espuma densidade D20 com medidas de 780 mm x 440 mm e espessura 
de 25 mm, fixado na parte inferior da estrutura tubular do encosto, com velcros. Medidas: Largura de 500 mm e altura de 735 
mm. 
C) MECANISMO: Mecanismo sincronizado T701 com corpo em alumínio injetado e placa superior em chapa de aço 
estampada com espessura de 3,00 mm, o assento tem inclinação regulável com curso de ângulo de 0° a 13° sincronizado com o 
encosto que tem inclinação regulável de curso de ângulo de 90° a 112°, resultando numa proporção de deslocamento de 2:1. 
Regulagem de tensão do relax deve ser através de manopla giratória na parte frontal do mecanismo, que permita o ajuste ao 
usuário. O mecanismo deve ter 5 posições de travamento, que possam ser ajustadas através de uma alavanca lateral esquerda. 
A regulagem de altura do assento deve ser através de uma alavanca do lado direito. Acabamento em pintura eletrostática em 
epóxi pó, com pré‐tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de aproximadamente 100 
mícrons (tolerância de 5% para + ou ‐) e com propriedades de resistência a agentes químicos. 
D) COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA: Com sistema de acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 
1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré ‐ tratamento anti-ferruginoso 
(fosfatizado), revestindo totalmente a capa do pistão com película de aproximadamente 100 microns (tolerância de 5% para + 

03 G1 1.896,67 5.690,01 
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ou -) e com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento do corpo de 240 mm e regulagem mínima de altura 
de 120 mm. (Tolerância de 5% para + ou -). 
E) BASE: Base curvada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com diâmetro 700 mm e altura de 122 mm. Com 
alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. No alojamento para a coluna 
a gás possui anel metálico que faz a função estrutural. 
F) RODÍZIOS: De duplo giro, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo anti ‐ ultravioleta e 
modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) 
eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 55 
mm (tolerância de 5% para + ou - 5%). O eixo vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil 
e seguro à base, banda de rodagem macia (PU, para o modelo BUG-E) com cores diferentes no centro e na banda de rodagem, 
indicado para pisos duros. 
G) APOIA BRAÇOS: Reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, com parte estrutural injetada em nylon e parte do 
apoio dos braços injetada e revestido em poliuretano integral skin com toque macio. Largura de apóia-braços com 70 mm e 
comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -). Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens 
e curso de 87mm. Fixação em 3 pontos através de suporte triangular e parafusos com rosca ¼”. Medidas: Largura de apóia-
braços 70 mm e comprimento de 255 mm (tolerância de 5% para + ou -) 

06 CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETORIA 
A) ASSENTO: Com painel de madeira, espuma injetada de poliuretano flexível isento de CFC, alta resiliência (capacidade de 
o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”) com densidade de 50 kg/m3 e 
moldada anatomicamente com espessura mínima de 50 mm. Revestimento em couro natural, laminado sintético ou tecido em 
crepe 100 % poliéster. Medidas: largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. 
G) ENCOSTO: Em madeira, moldado anatomicamente, com revestimento dublado com espessura mínima de 5 mm, fixado à 
estrutura através de três parafusos. Medidas: largura de 440 mm e altura de 300 mm. 
H) APOIA BRAÇOS: Injetados em polipropileno e integrados à própria estrutura metálica da cadeira através de fixação por 
meio de parafusos Mittoplastic. Medidas: largura de 35 mm e comprimento de 225 mm. 
I) ESTRUTURA METALICA: Tipo cantilever, produzida em tubo de aço carbono de diâmetro 7/8” (mm 22,22) com espessura 
de 2,65 mm, com acabamento cromado (NiCr) ou em pintura epóxi preta resistente a corrosão. Sapatas de apoio ao piso injetadas 
em polietileno de alta densidade. 
J) ACABAMENTOS SUPERFICIAIS: Pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), 
revestindo totalmente a partes metálicas com película de aproximadamente 50 a 80 mícrons com propriedades de resistência a 
agentes químicos e também podem ter tratamento superficial de cromagem. 
K) SAPATAS: Injetadas em resina termoplástica, polietileno (PE), que tem como características, elevada resistência ao impacto 
e à abrasão, elevada resistência química, atóxico, impermeável, flexível e imune às corrosões química e galvânica. Fixados a 
estrutura através de encaixe dispensando qualquer elemento fixador. 
 

05 G1 784,00 3.920,00 

07 CADEIRA AUDITÓRIO 
A) ASSENTO: Injetado em polipropileno copolímero virgem com carga mineral para garantir maior resistência mecânica e 

89 -- 711,50 63.323,50 
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pigmentado com material de alta solidez à luz solar, de nível 8, garantindo maior vida útil do produto. Acabamento superficial 
(textura) com finalidade estética, mas que também reduz o risco de escorregar, e desprovido de bordas ou outros elementos que 
possam reter líquidos e poeira, ou que possam dificultar a circulação sanguínea. Na parte inferior, estruturas de reforço e para 
fixação do assento na estrutura, através de parafusos do tipo Mittoplastic 5 x 20mm. Possibilidade de revestimento em tecido 
100 % poliéster tipo crepe sobre espuma injetada de poliuretano de 20 mm de espessura. Medidas: Largura 440 mm e 
Profundidade 415mm. 
B) ENCOSTO: Injetado em polipropileno copolímero virgem com carga mineral para garantir maior resistência mecânica e 
pigmentado com material de alta solidez à luz solar, de nível 8, garantindo maior vida útil do produto. Acabamento superficial 
(textura) com finalidade estética, mas que também reduz o risco de escorregar, e desprovido de bordas ou outros elementos que 
poderiam reter líquidos e poeira. Vão central em formato oval que permite o manuseio com segurança da cadeira. Fixação na 
estrutura através de encaixe dos tubos metálicos nos canais feita exclusivamente por pressão (sistema “macho-fêmea”), sem 
utilização de parafusos ou rebites. Possibilidade de revestimento em tecido 100 % poliéster tipo crepe sobre espuma injetada de 
poliuretano de 20 mm de espessura. Medidas: Largura de 500 mm a 460 mm x altura 315mm. 
C) ESTOFADOS: Produzidos através de duas capas com detalhes com costura dupla que revestem o assento e encosto, os 
revestimentos devem poder ser retirados a qualquer momento para lavagem, as fixações dos mesmos devem ser através de 
encaixe na parte inferior do assento e através de velcro na parte posterior do encosto. Revestimento em tecido 100% lã, com 
resistência ao pilling, solidez da cor à luz, solidez da cor à fricção, auto extinguível e não inflamável. 
D) ESTRUTURA METALICA: Com 4 pés fabricados em tubo redondo aço-carbono diâm. 7/8” (22,22 mm), espessura mínima 
de 1,50 mm, com processo de conificação das pernas que transformam o diâmetro do tubo em ¾”, e travessas do assento em 
tubo redondo diâm. 5/8” (15,88 mm) e espessura mínima de 1,50 mm, unidos por solda MIG, e ponteiras injetadas em polietileno 
com encaixes que facilitam o empilhamento. Acabamentos da estrutura metálica em pintura epóxi nas cores preto ou cinza 
texturizada, ou cromado (tratamento superficial Ni-Cr). 
E) BRAÇOS: Com alma em tubo de aço-carbono diâm. ¾” e apóia-braços injetados em polipropileno copolímero virgem com 
carga mineral para garantir maior resistência mecânica e pigmentado com material de alta solidez à luz solar, de nível 8, 
garantindo maior vida útil do produto. Medidas: Largura de 420 mm e comprimento de 224mm. 
F) PRANCHETA: Injetada em termoplástico ABS, sistema anti-pânico, com mecanismo automático fixado a prancheta através 
de 4 parafusos para plástico. 

Total Geral R$ 122.406,50 
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2.1 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
 
 A exigência de apresentação de certificados de conformidade às Normas ABNT e 
consoante anota-se, forte instrumento para elevação dos padrões setoriais de concorrência, 
assegurando vantagens competitivas. Ademais, as adoções de tais normas técnicas trazem as 
seguintes vantagens: conferem objetividade à avaliação, facilitando os processos decisórios de 
escolha; servem para aferir o padrão de eficiência; levam em conta aspectos relacionados à segurança 
e saúde do consumidor e, à preservação do meio ambiente; por fim, permitem que os riscos 
relacionados à capacidade destes sejam previamente conhecidos. Isso tudo, é fora de dúvida, contribui 
para um melhor aproveitamento dos recursos públicos, restando atendida a orientação fixada pelo 
STF, no sentido de que a licitação está voltada ao objetivo de “proporcionar à administração a 
possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso – o melhor negócio”.1 
 A Lei 8.666/1993 (art. 3º, § 5º) prevê: “Nos processos de licitação previstos no caput, 

poderá ser estabelecido margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços 

nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras.” Impõe, noutro passo (art. 6º, X), a observância 
dos elementos necessários e suficientes à execução do objeto, “de acordo com as normas pertinentes 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”. Já na Seção II - Das Definições, o estatuto 
reza: “Art. 12 Nos projetos básicos e projetos executivos (...) serão considerados principalmente os 

seguintes requisitos: (…) VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 

adequadas”. 
 Sopesados, outrossim, mediante juízo de ponderação, os interesses em disputa, 
preferência deve ser conferida ao vetor principiológico que consagra a eficiência administrativa (art. 
37, caput, CF); afinal, é o que melhor corresponde – numa perspectiva de otimização das normas 
colidentes –, às finalidades diretivas enunciadas no texto constitucional. 
 De se atentar, por fim, que a exigência de apresentação dos certificados de conformidade 
em questão e laudos técnicos: atende ao interesse público (art. 12, II, Lei 8.666/93); opera em favor 
da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF); confere objetividade ao julgamento das propostas 
(art. 3º, caput, Lei 8.666/93); facilita o exame atinente à pertinência e relevância nas contratações 
públicas (art. 3º, § 1º, I, Lei 8.666/93); torna objetiva a avaliação da capacidade técnica do licitante 
(art. 30, Lei 8.666/93); se compatibiliza com a regra que condiciona a realização de contratações com 
fornecedores desenvolvidos e capacitados (art. 10, § 7º, DL 200/1967); interage com o comando 
constitucional que impõe ao licitante a observância das condições da proposta (art. 37, XXI, CF). 
 Nada obsta também enfatizar que a ABNT é o órgão responsável pela normalização 
técnica no país, fornecendo toda a base técnica necessária ao desenvolvimento tecnológico no Brasil. 
Mantendo-se externo à administração e alheio aos interesses eventuais dos próprios licitantes, 
formulando e editando normas idôneas de grande relevância para o fim exclusivo de orientar e 
garantir a segurança, durabilidade, ergonomia e qualidade técnica aos consumidores. 
 Tendo em vista os princípios constitucionais da economicidade e da eficiência, a cláusula 
ora impugnada fora inserida com o objetivo de garantir a aquisição de produtos de estabilidade, 
resistência e durabilidade, no prazo de entrega assinalado e excluindo todos os riscos de aquisições 
sem o padrão de qualidade exigido, ou seja, a exigência de certificado de conformidade ABNT se 
mostra uma real economia, já percebida pela administração pelo extenso período sem substituições 
por dano ou deterioração dos seus bens permanentes. 
  Nesse prisma, citando doutrina de Marçal Justen Filho e trecho do Manual de Licitações 
do TCU, que destaca a importância do ato convocatório definir claramente critérios de análise dos 
produtos ofertados, levando-se em conta fatores de qualidade, durabilidade, funcionalidade e 
desempenho, defende estar demonstrada a necessidade de, no caso concreto, as licitantes cumprirem, 
no mínimo, as normas técnicas destinadas à verificação de qualidade do mobiliário produzido. 

                                                 
1RE 607.126-AgR – Rel. Min. Cármen Lúcia – Primeira Turma – DJE de 1º-02-2011. 
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  Outrossim, conclui-se que as exigências possuem base jurídica, ou seja, cumprindo assim 
ao princípio da legalidade pela Administração Pública, bem como o cumprimento dos princípios 
constitucionais da moralidade e eficiência. 
 
 
2.1.1 – Para o Item 01 os seguintes documentos deverão ser apresentados durante a aceitação da 
proposta vencedora na fase de aceitação da proposta: 
 
A) Certificado de Conformidade de Marca, concedida de acordo com a NBR 13962/2006, por 
organismo independente acreditado pelo INMETRO; 
B) Relatório de Ensaio em conformidade com as Normas da NBR 13962/2006, fornecido por 
laboratório acreditado pelo INMETRO; 
C) Apresentar Laudo de Ergonomia emitido por profissional de notório saber credenciado junto a 
Associação Brasileira de Ergonomia - ABERGO, comprovando o atendimento integral à NR 17 - 
Ministério do Trabalho, atualizado pela portaria 3.751/90 do Ministério do Trabalho. 
D) Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com a 
norma NBR 8537/2003 - Densidade da Espuma com resultados entre 45 a 60 Kg/m3; 
E) Relatório de Ensaio por Exposição a Névoa Salina em conformidade com a norma NBR8094 -
com no mínimo 300h de exposição; 
F) Relatório de Ensaio Tintas e Vernizes em conformidade com a norma NBR 10443 – Determinação 
da espessura película seca sobre superfícies rugosas, com espessura mínima de 90 microns. 
 
 
2.1.2 – Para os itens 02 a 07 os seguintes documentos deverão ser apresentados na fase de aceitação 
da proposta: 
 
C) Apresentar Laudo de Ergonomia emitido por profissional de notório saber credenciado junto a 
Associação Brasileira de Ergonomia - ABERGO, comprovando o atendimento integral à NR 17 - 
Ministério do Trabalho, atualizado pela portaria 3.751/90 do Ministério do Trabalho; 
D) Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com a 
norma NBR 8537/2003 - Densidade da Espuma com resultados entre 45 a 60 Kg/m3; 
E) Relatório de Ensaio por Exposição a Névoa Salina em conformidade com a norma NBR8094  - 
com no mínimo 300h de exposição; 
F) Relatório de Ensaio Tintas e Vernizes em conformidade com a norma NBR 10443 – Determinação 
da espessura película seca sobre superfícies rugosas, com espessura mínima de 90 microns. 
 
 
3. DA ENTREGA E INSTALAÇÃO 
O objeto deverá ser fornecido e instalado na nova sede do CRF/SC, com endereço na Rua Crispim 
Mira, nº 471, Centro, Florianópolis/SC, em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da 
Nota de Empenho ou instrumento equivalente expedido pelo CRF/SC. 
 
4. DA GARANTIA DO OBJETO 
4.1 Deverá ser de no mínimo 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação. 
4.2 Durante o período da garantia, o objeto que apresentar defeito deve ter o reparo iniciado em até 2 
(dois) dias úteis, sem qualquer ônus para o CRF/SC, sob pena de sanção. 
4.3 A CONTRATADA deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação e na instalação, bem 
como desgastes anormais do objeto, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e 
substituir os elementos defeituosos, sem ônus para o CRF/SC. 
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5. DOS ENCARGOS DAS PARTES 
5.1 A CONTRATADA, além de outras obrigações estabelecidas neste Edital, deverá: 
5.1.1 fornecer todos os materiais e equipamentos, nas quantidades necessárias à perfeita execução do 
objeto; 
5.1.2 manter preposto aceito pela Administração do CRF/SC para representá-la administrativamente, 
sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o 
nome completo, nº CPF e do documento de identidade; 
5.1.3 remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa após a finalização da exe-
cução do serviço; 
5.1.4 reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
5.1.5 responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens, ou ainda a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 
5.1.6 apresentar relação contendo os nomes dos seus empregados que realizarão os serviços e os 
números das respectivas identidades, atualizando-o, obrigatoriamente, sempre que houver alteração; 
5.1.7 respeitar as normas de controle interno de acesso às dependências da CONTRATANTE; 
5.1.8 fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de segurança e/ou proteção individual, 
inclusive aqueles utilizados sob condição rotineira; 
5.1.9 responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os empregados, quando 
em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências 
legais para o exercício das atividades. 
5.2 São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
5.2.1 a veiculação de publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia autorização da 
CONTRATANTE; 
5.2.2 a subcontratação para a execução do objeto contratual. 
5.3 A CONTRATANTE deve: 
5.3.1 expedir a nota de empenho; 
5.3.2 permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do 
serviço; 
5.3.3 prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante ou preposto da CONTRATADA; 
5.3.4 efetuar o pagamento devido pela execução do objeto; 
5.3.5 exercer a fiscalização dos serviços prestados; 
5.3.6 comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas na execução do objeto; 
5.3.7 impedir que terceiros, sem autorização, executem o objeto contratado. 
5.4 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste 
instrumento não transfere a responsabilidade por pagamento à Administração da CONTRATANTE, 
nem pode onerar o objeto do contrato. 
 
6. DA VISTORIA 
6.1 Às licitantes será facultada visita técnica às dependências do local a que se refere o objeto destas 
especificações para dirimir dúvidas, proceder medições e verificar as instalações e condições; 
6.2 A licitante que deixar de realizar a visita técnica de que trata o item 6.1 admite que as informações 
constantes neste Termo de Referência são suficientes para a elaboração da proposta, assumindo os 
riscos por eventuais discrepâncias observadas posteriormente; 
6.3 Caso a licitante queira efetuar a vistoria no imóvel, deverá agendá-la com a CRF/SC em até dois 
dias úteis da realização da sessão pública, por intermédio do telefone (48) 3298-5910, no horário das 
9h às 18h. 
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7. DA PROPOSTA 
7.1 A proposta deverá apresentar os preços unitários e totais, em moeda corrente do país, para o grupo 
do objeto elencado nas especificações. 
7.2 Deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidente de 
trabalho e emolumentos decorrentes da obrigação assumida, excluído o CRF/SC de qualquer 
solidariedade. 
7.3 Validade da Proposta: 60 dias. 
 
8. DA DOTAÇÃO E DO PAGAMENTO 
8.1 O pagamento será no prazo de até 15 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal  
no endereço sede do CRF/SC; 
8.2 A indicação orçamentária para este certame ocorrerá na rubrica 6.2.2.1.1.02.01.03.006 – Mobili-
ário em Geral e Utensílios de Escritório. 
8.3 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. 
8.4. 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). 
8.5. 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; 
8.6. 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. 
8.7. 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 docu-
mentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, boletos, etc. 
8.8. 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 pena-
lização. 
8.9. As despesas para atendimento do objeto são encargos exclusivos da contratada. 
8.10. Nenhum pagamento de fatura em atraso será efetuado enquanto estiver pendente de correção, 
por motivo de valores de tarifas cobradas indevidamente ou acima do contratado, ou ainda por ausên-
cia da discriminação de retenções de impostos e contribuições devidas, conforme legislação aplicável, 
não cabendo a suspensão dos serviços e ou entrega do objeto contratados por falta desse pagamento, 
sob pena de aplicações de sanções contratuais. 
8.11. A correção das Faturas será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo obrigatória 
a apresentação do detalhamento dos valores corrigidos sempre que exigido pelo CRF/SC. 
8.12. Durante o período decorrido entre a data de vencimento da fatura original e da fatura corrigida 
NÃO DEVERÁ incidir correção monetária e nem multas de mora, sempre que a motivação pelo não 
pagamento seja decorrente de erros ou falhas da Contratada. 
 
9. DAS SANÇÕES 
9.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 
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9.1.1 apresentar documentação falsa; 
9.1.2 fraudar a execução do contrato; 
9.1.3 comportar-se de modo inidôneo; 
9.1.4 cometer fraude fiscal; 
9.1.5 fizer declaração falsa. 
 
9.2 Para os fins do item 9.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 90, 92, 
93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 
9.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de 
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, 
isoladamente, ou juntamente com a multa definida no item 9.1, com as seguintes penalidades: 
9.3.1 advertência; 
9.3.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CRF/SC, 
por prazo não superior a dois anos; 
9.3.3 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior; ou 
9.3.4 impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 
10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 
9.4 No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato. 
 
O presente Termo de Referência foi elaborado com base nas informações técnicas e justificativas 
fornecidas pela empresa de Engenharia/Arquitetura TERRAPRIME CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA, nos termos do processo licitatório Tomada de Preços 001/2015. 
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ANEXO II – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 
Edital de Pregão Eletrônico 011/2017 

 
Ao CRF/SC 
 
Prezados Senhores, 
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nos 
termos do Edital e Anexos. 
 
Descrição:........ 
Valor Unitário:.........  
Valor 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 entrega será de acordo com o estipulado no Anexo I - Termo de Referência. 
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 acrésci-
mos 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, for-
necemos os seguintes dados: 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social: 
CNPJ 
Endereço Completo e Telefone: 
Email: 
 
Dados Bancários: 
Banco – Agência – Conta corrente 
 
Dados do Representante da Empresa 
Nome – CPF – RG 
 


