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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 012/2017 
 

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 tipo Menor Preço, objetivando aquisição de itens de tecnologia e impressos gráficos, 

para o CRF/SC, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. Esta Licitação destina-se 

EXCLUSIVAMENTE PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 

em conformidade com Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, no que couber, com as devidas 

alterações, e demais normas pertinentes. 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 e demais decretos 

que regulamentam a modalidade do Pregão, 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 a aquisição de itens de tecnologia e impressos gráficos 

para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, 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 11/12/2017 às 14:30hrs, no mesmo site. 

2.2 O preço de referência desta licitação é de R$ 21.418,76 conforme preços constantes no Anexo 

I deste edital. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar desta licitação, exclusivamente, MICROEMPRESAS (ME) e EMPRE-

SAS DE PEQUENO PORTE (EPP) qualificadas como tais nos termos da legislação vigente e 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 

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 Forne-

cedores - SICAF. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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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 previs-

tas no Edital. 

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

bilidade 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 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 indi-

reta, 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 Pessoas jurídicas que estejam em processo de recuperação judicial ou extrajudicial; 

3.5.6. De empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 

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 cadas-

tral 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. 

4.1.4 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 ca-

bendo ao provedor do sistema ou ao CRF/SC, promotor da licitação, responsabilidade por even-

tuais 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 

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. 
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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 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. 

6.4 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 se-

rem fornecidos. 

6.5 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; 

6.6 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, agên-

cia, 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. 

6.7 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 

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

critério do pregoeiro. 

 

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 acom-

panhamento 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. 

 

9. DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES) 

9.1 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. 

9.1.1 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. 

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 indireta-

mente 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 trans-

correrá 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 alguma, por possíveis erros no registro dos 

lances por parte das licitantes. 

mailto:compras@crfsc.org.br
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9.9 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 pre-

goeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.10 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. 

 

10. DO JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1 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 julga-

mento, 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 Pre-

gão 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 Prego-

eiro 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 imediata-

mente 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, 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. 

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

tido 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, após a análise e julgamento da Proposta. 

11.2 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 

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 Tra-

balhistas. 

11.2.1 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 
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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. 

11.2.2 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. 

11.2.3 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 emis-

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

11.2.4 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 ou a revogação da licitação. 

11.3 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. 

11.4 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. 

11.5 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. 

11.5.1 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 có-

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

da sessão pública do pregão. 

11.5.2 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. 

11.5.3 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. 

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

11.6 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, o 

pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possí-

veis penalidades. 

11.7 A documentação será rubricada pelo Pregoeiro e será anexada ao processo, sendo inabilita-

dos aqueles licitantes cuja documentação esteja em desacordo com o disposto neste edital e/ou 

apresente irregularidades. 

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

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;. 
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11.9 O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem 

prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

11.10 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 na-

tureza, 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 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 lici-

tantes, 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 adjudi-

car 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 aprovei-

tamento. 

12.4 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 – Flo-

rianópolis/SC, CEP 88.020-095, de Segunda a Sexta-feira, das 10h às 18h. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. 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. 

13.2 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. 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será no prazo de até 15 (dez) dias úteis, contados 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 

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 NACIO-

NAL, a nota deverá acompanhar declaração da empresa conforme LEI COMPLEMENTAR FE-

DERAL 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, indi-

cado 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. 
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14.6. Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar o ar-

quivo .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 para atendimento do objeto são encargos exclusivos da contratada. 

14.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência. 

 

16. DOS ENCARGOS DAS PARTES 

16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

17. DAS SANÇÕES 

17.1 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: 

17.1.1 apresentar documentação falsa; 

17.1.2 fraudar a execução do contrato; 

17.1.3 comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.4 cometer fraude fiscal; 

17.1.5 fizer declaração falsa. 

17.2 Para os fins do item 7.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 90, 

92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

17.3 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 8.1, com as seguintes penalidades: 

17.3.1 advertência; 

17.3.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

CRF/SC, por prazo não superior a dois anos; 

17.3.3 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 

17.3.4 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. 

17.4 No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
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CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato. 

 

18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

18.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para 

entrega do objeto por meio de empenho ou outro instrumento equivalente. 

8.2 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. 

 

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 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, pelo e-mail compras@crfsc.org.br ou ainda pelo telefone (48)3298-5900. 

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. 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

por Farm. Hortência Sallet Muller 

Tierling, Presidente do CRF/SC 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2017. 

 

 

1 – JUSTIFICATIVA 

A aquisição do objeto se justifica para reposição e complementação do estoque do CRF/SC. Os 

equipamentos de som serão utilizados no auditório da nova sede para realizações de plenárias e 

outros eventos que porventura venham ocorrer no local. A formação em grupo único dos 

equipamentos de som se justifica para que tenha padronização e compatibilidade, mesmo porque 

os itens se complementam entre si como um sistema único de som. Para os impressos gráficos 

dos itens 06 e 07 a formação de um único grupo se justifica para promover a economicidade, pois 

em economia de escala, a maior quantidade de mesma natureza (grupo) propicia condições de 

propostas mais vantajosas para a Administração, haja vista pelo aproveitamento mais eficiente 

dos recursos logísticos (transporte, pessoal). 

 

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Aquisição de itens de tecnologia e impressos gráficos para o Conselho Regional de Farmácia do 

Estado de Santa Catarina conforme especificações descritas neste termo de referência. 

 

3 – DA FORMAÇÃO DE PREÇOS 

As aquisições obedecerão aos preços de referência constante na tabela 01 a seguir, obtido em 

pesquisa de mercado. 
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Tabela 01 – Especificações e preços de referência 

Item Descrição e características mínimas Quant Grupo 
Valor de 

referência 

01 

Amplificador Estéreo 200W RMS M1200 

A) Características Técnicas: Dados de Entrada:Conectores de entrada: 2x jack 1/4 TS (por canal); Impedância de 

entrada: > 30k ohms desbalanceada; Sensibilidade: +4dBu; Controle de volume: -90 a 0dB 

B) Dados Elétricos: Potência de saída: 2x 200W (4 ohms), 2x 175W (8 ohms); Resposta de frequência: ±0,3dB (20Hz) / 

±0,02dB (20kHz); Distorção harmônica: <0,09%; Relação sinal/ruído: >80dB. 

Garantia Mínima de 12 meses. 

01 G1 528,00 

02 

Caixa Passiva Fal 6 Pol 100W com Suporte CSR 570 

Características técnicas: Sistema Bass-Reflex 2 Vias; Potência: 100w Rms; Impedância: 4 Ohms; Resposta : 40hz - 

20khz; Sensibilidade: 90db; Acompanha Suporte 

Garantia Minima de 12 meses. 

04 G1 1.559,92 

03 

Mesa de Som 16 canais Ambw16xdf 

Características técnicas: Canais: 16 Canais Entradas: 16 canais de entrada balanceada: 14 canais de entrada balanceada 

mono (1 a 14) e 1 canal de entrada balanceada / desbalanceada stereo (15 / 16). Dos 14 canais de entrada balanceada 

mono, 10 pertencem ao Phantom Power Group (canais de 5 a 14) e 4 estão fora dele (canais de 1 a 4) Saída: 1 canal de 

saída stereo master L e R balanceada flutuante, 1 canal de saída de monitor e 1 canal para efeitos contendo internamente 

um processador digital com 15 PRESET EFFECT PROGRAMS Fonte: SMPS - Fonte de alimentação chaveada (fonte 

automática) de 90V a 260V - 50/60 Hz Entrada USB: Stereo Digital Player, com controle remoto, para pen drive ou para 

micro cartão SD ou SDHC através de adaptador USB, localizada na seção master e enviando os sinais para os canais 

stereo (15/16), com seleção de pastas (folder). 

Garantia Mínima de 12 meses. 

01 G1 1.798,80 

04 

Microcomputador Portátil (Notebook) 

Processador: A) Número De Núcleos: 04; B) Número De Threads: 8; C) Clock:2.80ghz; Cachê: 6mb – 

Monitor: 15,6 Polegadas Full Hd Retroiluminada Com Antirreflexo; Placa De Vídeo Dedicada : Gddr5 De 4gb E 16 Gb 

Ddr4; Disco Rígido: Drive Primário De 256gb + Disco Rígido De 1 Tb, 5400 Rpm , 8mb Cachê; 

Entradas E Saídas: A) Hdmi X 1; B) Usb 3.0 X 3; C)Entrada Microfone X 1 D) Entrada Headfone X 1; Camera: Câmera 

Webcam Widescreen De Alta Definição (720 P) Integrada; Slots : 1 Solt De Segurança Trava; 1 Leitor De Cartão De 

Memória Mmc/Sd; 1 Rede Ethernet; So: Windows 10 Pro 64 Bits Instalado Conexões: A) Rj-45 Lan (10/100/1000 

Mbps) X 1; Wireless, Blutooth. Garantia Minima de 12 meses. 

Referencias: Dell Inspiron Gaming 1i15 7567 Geforce Gtx 1050ti; Avell Titanium G1555 Mx Geforce Gtx 1060. 

01 -- 6.446,53 

05 Impresso Gráfico: Etiqueta numérica colorida para identificação, confeccionada em papel couché de 30grs/m², com 20.000 -- 3.707,33 
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adesivo permanente, no formato 42X20 mm, impressas em cinco diferentes cores (preto + 2º cor) correspondente aos 

números de 0 a 5, sendo 2ªcor: 0 azul escuro; 1 amarelo; 2 vermelho, 3 azul claro e 5 verde claro.  Serão 2.000 etiquetas 

do número 0; 12.000 etiquetas do número 1; 2.000 etiquetas do número 2; 2.000 etiquetas do número 3; 2.000 etiquetas 

do número 5 

06 

Impresso Gráfico: Etiquetas autoadesivas, coloridas 4X0, com a logo do CRF-SC no fundo, acabamento arredondado 

nas pontas, pael adesivo brilho (gramatura aproximada de 170g), dimensões 9,5 cm X 6,8 cm, com 9 unidades em cada 

folha de A4, Arte fornecida pelo CRF-SC 
9.000 G2 1.581,00 

07 

Impresso Gráfico: Blocos de Auto de Infração, 50x3 vias, tamanho 21,2 X 31,2, com 3 cores (a primeira via branca, a 

segunda via verde e a terceira via amarela), em papel auto copiativo 56g, picotado, intercalado, blocado, grampeado, 

com capa com impressão 1 cor Kraft para AUTO DE INFRAÇÃO com numeração definida pelo CRF-SC. 
100 G2 2.392,00 

08 Software: Pacote Adobe – Creative Cloud For Teams – Complete, licença 12 meses 01 -- 3.405,18 
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4 – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1 Os equipamentos deverão ser novos e entregues, em endereço a ser fornecido pelo CRF/SC, na 

cidade de Florianópolis/SC, acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a 

permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, portanto, acondicionados e 

embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e 

armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, 

importador (se for o caso), procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em 

vigor. 

4.1.2 Os objetos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após o 

recebimento da respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no horário compreendido 

entre 10h e 17h. 

4.1.3 Uma vez entregues os produtos, iniciar-se-á a etapa de verificação que compreenderá o 

seguinte procedimento: 

a) Cada produto será verificado de acordo com as características descritas no ITEM 3 desse Termo 

de Referência, sendo posteriormente aferida a conformidade e testado o seu perfeito funcionamento. 

4.1.4 Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições: 

a) Caso seja entregue em desconformidade com as especificações técnicas constantes neste Termo 

de Referência e da proposta vencedora; 

b) Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não seja novo; 

c) Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes de 

conformidade e verificação. 

4.1.5 Nos casos de recusa do produto, a empresa LICITANTE VENCEDORA terá o prazo de 5 

(cinco) dias corridos para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação oficial 

feita pela CRF/SC. 

4.1.6 O prazo estabelecido no item 4.1.5 acima poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, 

parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

 

 

5 – DA DOTAÇÃO E DO PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será no prazo de até 15 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal 

pela LICITANTE VENCEDORA no endereço sede do CRF/SC. 

5.2 A indicação orçamentária para este certame é: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 – MATERIAL DE 

EXPEDIENTE; 6.2.2.1.1.02.01.03.008 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 

PERIFÉRICOS; 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 – MATERIAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 

INFORMÁTICA; 6.2.2.1.1.02.01.03.010 – EQUIPAMENTOS DE AUDIO, FOTO E VIDEO. 

5.3 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. 

5.4. 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). 

5.5. 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 LICITANTE VENCEDORA, ou outro meio previsto na legislação vigente; 

5.6. 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 
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vigente determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação. 

5.7. 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 

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

etc. 

5.8 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 

penalização. 

5.9 As despesas para atendimento do objeto são encargos exclusivos da LICITANTE 

VENCEDORA. 

5.10 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a LICITANTE VENCEDORA providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

6 – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 Os Departamentos de Informática (item 01, 02, 03, 04 e 08); de Registro de Pessoas e Empresas 

(item 05 e 06); de Fiscalização e Instrução (item 07) e o Jornalismo do CRF/SC (item 04 e 08) são 

os respectivos responsáveis pelo recebimento dos objetos e sua fiscalização. 

6.2 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser prontamente atendidas 

pela adjudicatária, sem qualquer ônus para o CRF-SC. 

6.3. 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. 

 

 

7 – DA GARANTIA DO OBJETO 

7.1 Os equipamentos constantes do objeto deverão ter, no mínimo, 12 (doze) meses de garantia, a 

contar da data do aceite definitivo do equipamento, contra vícios e defeitos de fabricação e de 

funcionamento. 

7.2 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. 

7.3 A LICITANTE VENCEDORA deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem 

como desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os 

danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus para o CRF/SC. 

 

8 – DA PROPOSTA 

8.1 A proposta deverá apresentar os preços unitários e totais, em moeda corrente do país, para cada 

item do objeto elencado nas especificações; 

8.2 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. 

8.3 Validade da Proposta: 60 dias. 

 

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, 
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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 LICITANTE VENCEDORA que: 

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 LICITANTE VENCEDORA 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 LICITANTE 

VENCEDORA 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 

LICITANTE VENCEDORA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do 

valor do contrato. 

 

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. 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. 

10.2. 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 PREÇOS 

Edital de Pregão Eletrônico 012/2017 

 

 

Ao CRF/SC 

 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos itens abaixo relacionados, 

nos termos do Edital e Anexos. 

 

Descrição completa:........ 

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 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 contratação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins 

de posterior pagamento, fornecemos 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 


