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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 03/2018 
 

 

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 2430, de 03 de janeiro de 2018, 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, 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 E DA VISTORIA 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de aparelhos eletrônicos, periféricos de 

informática, equipamentos de áudio e vídeo, eletrodomésticos e link de internet para uso do CRF/SC, 

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. 

1.3 Às licitantes será facultada visita técnica às dependências dos locais a que se referem o objeto 

destas especificações para dirimir dúvidas, verificar as instalações e condições; 

1.4 A licitante que deixar de realizar a visita de que trata o item 1.3 admite que as informações 

constantes neste Termo de Referência são suficientes para a elaboração da proposta, assumindo os 

riscos por eventuais discrepâncias observadas posteriormente; 

1.5 Caso a licitante queira efetuar a vistoria, deverá agendá-la com o 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. 

 

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 13/04/2018 às 10:00hrs, no mesmo site. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

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

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 plena-

mente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

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

gulam; 

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 

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

res - SICAF. 

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

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

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

deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edi-

tal. 

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

dade 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 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 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 in-

transferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

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

atualizado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF. 

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

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

rentes 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 cabendo 

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

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

 

5. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

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

até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por 
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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.com-

prasgovernamentais.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 respec-

tivas 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 certame. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

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

tema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em con-

formidade 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, contri-

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

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, con-

tribuições, fretes e todos e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente sobre os pro-

dutos 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 
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Empresa: nome, endereço residencial completo, CPF/MF, Cargo/Função, RG, Órgão Expedidor, na-

turalidade, nacionalidade, estado civil e e-mail. 

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

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

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

partir do encerramento da sessão pública, contendo a identificação completa (CNPJ, endereço, etc.), 

informando os respectivos valores atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofer-

tados, para o seguinte endereço: CRF/SC, Travessa Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – Florianó-

polis/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 previs-

tos 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 conformi-

dade 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 acompa-

nhamento 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 respectivo 

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 des-

pesas com impostos, taxas, seguros, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse. 

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

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

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

tação 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. 

mailto:compras@crfsc.org.br
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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 transcor-

rerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automati-

camente 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. 

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 prego-

eiro, 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 eletrônico, 

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. 

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

licitantes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.3 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor, se o licitante vencedor não atender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade, e posteriormente procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, segundo o 

critério de menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 

ao edital. 

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

de se obter preço melhor. 

 

11. DA HABILITAÇÃO 

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

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 confirma-

ção 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 SICAF, 

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; 
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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 verifi-

cação de pendências trabalhistas por meio de emissão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

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 Tra-

balhistas - 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, prevale-

cerá 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 Pública, para a 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.2.4 A não regularização da documentação no prazo previsto no sub-item anterior implicará a de-

cadência 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 superveniente 

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 competente, 

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) constituirá 

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 determi-

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

ticadas 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 pregoeiro 

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

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

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

goeiro ou Equipe de Apoio deste Pregão. 

11.5.3 Nos documentos deverá constar sua validade. Se o prazo de validade for omisso, será consi-

derado 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. 
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11.6 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispo-

sitivo 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 possíveis penalidades. 

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

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

irregularidades. 

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

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

11.9 O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem preju-

ízo 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 natureza, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

12. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

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

e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será con-

cedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensá-

veis à defesa dos seus interesses. 

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

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

objeto ao licitante declarado vencedor. 

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

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

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

mento. 

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

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

lis/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 submetido 

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. DA DOTAÇÃO E 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 indicação orçamentária para este certame é: 

a) 6.2.2.1.1.02.01.03.002 – Máq Apar Escritório (itens 18 e 19) 

b) 6.2.2.1.1.02.01.03.006 – Mobiliários em Geral (itens 6 a 9) 

c) 6.2.2.1.1.02.01.03.007 – Aparelhos e utensílios de Copa/Cozinha (itens 1 a 5, 10) 

d) 6.2.2.1.1.02.01.03.008 – Equipam Informática e Periféricos (itens 11 a 13) 

e) 6.2.2.1.1.02.01.03.010 – Equip áudio, foto e vídeo (itens 14 a 16) 
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f) 6.2.2.1.101.04.04.005.005 – Serv Comunicação em Geral (item 17) 

14.3 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 dedu-

zidos do valor a pagar. Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES NACIONAL, a 

nota deverá acompanhar declaração da empresa conforme LEI COMPLEMENTAR FEDERAL nº 

123/06. 

14.4. 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). 

14.5. 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; 

14.6. 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. 

14.7. 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. 

14.8. 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. 

14.9. As despesas para atendimento do objeto são encargos exclusivos da contratada. 

14.10. 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 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 As sanções constam no Termo de Referência. 

 

18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

18.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será notificada com nota 

de empenho ou outro instrumento equivalente. 

 

19.1 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 pro-

posta. 
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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 regula-

mentares 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 subse-

quente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação ex-

pressa 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 Con-

selho Regional de Farmácia CRF-SC, na Trav. Olindina Alves Pereira, nº 35, Centro, em Florianópo-

lis/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 Florianópo-

lis/SC, com exclusividade. 

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

a) Anexo I - Termo de Referência; 

b) Anexo II - Modelo de Proposta; 

c) Anexo III – Contrato Internet. 

Florianópolis, 26 de março de 2018 

 

 

 

 

Farm. Karen Berenice Denez 

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:compras@crfsc.org.br
mailto:compras@crfsc.org.br


 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 

Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 – 
Florianópolis/SC 

 

  

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO CRF nº 03/2018. 

 

 

1 – JUSTIFICATIVA 

A aquisição dos objetos atende às necessidades específicas da nova sede do CRF/SC, relacionadas 

com os fins específicos tais como Plenárias e outras reuniões que porventura existirem para o bom 

andamento das atividades realizadas no órgão. A formação em Grupos se justifica para promover a 

economicidade, pois em economia de escala, a maior quantidade de mesma natureza propicia 

condições de propostas mais vantajosas para a Administração, haja vista o aproveitamento mais 

eficiente dos recursos logísticos (transporte, pessoal). 

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Aquisição de aparelhos eletrônicos, periféricos de informática, equipamentos de áudio e vídeo, 

eletrodomésticos e link de internet para uso do CRF/SC, conforme especificações descritas neste 

termo de referência. 

 

3 – DA FORMAÇÃO DE PREÇOS 

As aquisições obedecerão aos preços de referência constante nas tabelas seguintes, obtidos em 

pesquisa de mercado.
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GRUPO 01 

Item Descrição e características mínimas Qtde VL UN 
Valor de 

referência 

01 

FRIGOBAR 

Frigobar compacto; Capacidade total entre 70 e 80 litros; Cor amarela; 

220V; Classificação de Consumo de Energia “A”; Garantia mínima de 01 ano. 

01 R$ 1.042,63 R$ 1.042,63 

02 

REFRIGERADOR DE UMA PORTA 

Capacidade total de no mínimo 230 litros; largura máxima de 50 cm e altura máxima 170 cm; Voltagem 

220V; Cor Branca; Sistema Frost Free; Classificação de Consumo de Energia A; Garantia mínima de 01 

ano. 

02 R$ 1.039,01 R$ 2.078,02 

 
 

GRUPO 02 

Item Descrição e características mínimas Qtde VL UN 
Valor de 

referência 

03 

FORNO ELÉTRICO 

Voltagem 220V; Dimensões externas (em cm) de no máximo 33x53x53 (AxLxP), Capacidade total 

mínima de 20 litros; Cor prata ou inox; Garantia mínima de 01 ano. 

02 R$ 846,30 R$ 1.692,60 

04 

FORNO MICROONDAS 

Cor prata; Voltagem 220V; Capacidade de 30 litros; Dimensões máximas em cm 30x54x42 (AxLxP); 

Painel Digital; Garantia mínima de 01 ano. 

03 R$ 720,63 R$ 2.161,89 

05 

COOKTOP ELÉTRICO POR INDUÇÃO (INSTALADO EM TAMPO DE GRANITO, QUE 

DEVERÁ SER CORTADO PELA LICITANTE VENCEDORA) 

Cor Preta; Acendimento automático; Mesa de vidro cerâmico; Selo do Inmetro de Segurança 

Compulsório; Display digital; Voltagem 220V; 04 bocas; Garantia mínima de 01 ano. 

 

02 

 

 

R$ 1.344,80 

 

 

R$ 2.689,60 
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GRUPO 03 

Item Descrição e características mínimas Qtde VL UN 
Valor de 

referência 

06 

TELEVISOR 49'' (INSTALADO) 

Tipo SmarTV; Tecnologia de Tela LED; Formato de Tela Plana; Polegadas 49''; Controle remoto; 

Resolução mínima Full HD; Conversor Digital Integrado; Entradas de USB; Entradas HDMI; Entrada 

para TV aberta; Entrada para TV a cabo; WI-FI integrado; Dimensões de até 1,20m de largura; 

Voltagem 220V; Cor preta; Garantia mínima de 01 ano. 

03 R$ 2.482,00 R$ 7.446,00 

 

07 

TELEVISOR SMARTV 65'' (INSTALADO) 

Tipo Smartv; Tecnologia de Tela LED; Formato de Tela Plana; Polegadas 65''; Controle remoto; 

Resolução mínima Ultra HD; Conversor Digital Integrado; Potencia de Áudio Mínimo de 20W; 

Entradas de USB; Entradas HDMI; Entrada para TV aberta; Entrada para TV a cabo; WI-FI integrado; 

Voltagem 220V; Cor preta; Garantia mínima de 01 ano. 

02 R$ 2.949,50 R$ 5.899,00 

08 

SUPORTE PARA TV 49” (INSTALADO) 

Suporte de parede, articulado, na cor preta, para TV de 49” (descrita no item 06). 

Acompanhado dos acessórios de fixação (parafusos, arruelas e buchas). Com garantia mínima de 01 

ano. 

03 R$ 96,06 R$ 288,18 

09 

SUPORTE PARA TV 65” (INSTALADO) 

Suporte para parede, articulado, na cor preta, para TV de 65” (descrita no item 07). 

Acompanhado dos acessórios de fixação (parafusos, arruelas e buchas). Com garantia mínima de 01 

ano. 

02 R$ 192,13 R$ 384,26 
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GRUPO 04 

Item Descrição e características mínimas Qtde VL UN 
Valor de 

referência 

10 

Purificador e refrigerador de água 220V (INSTALADO) 

Modelo indicado para uso comercial. Opções mínimas de temperatura: natural e gelada. Temperatura da 

água gelada entre 4¨ e 9¨ C. Capacidade mínima de armazenamento de água gelada: 2 litros. Vida útil 

mínima do elemento filtrante: 3.000 litros. Kit de instalação para fixação na parede. Com dois refis 

originais extras de filtração. Medidas máximas em mm (A x L x P): 410 x 312 x 370. Certificado pelo 

INMETRO quanto à qualidade da água e segurança elétrica. Reservatório de água hermético, evitando a 

contaminação da água purificada. Eficiente sistema de filtração com polipropileno e carvão ativado com 

prata: capaz de reter impurezas superior a cinco micra, com redução do cloro, odores, sabores 

desagradáveis e controle microbiológico. Referências: Europa/Everest. Cor Cinza ou Prata. 

Garantia mínima de 12 meses. 

Local de Instalação: Sede do CRF/SC 

02 R$ 1.016,00 R$ 2.032,00 

 
 

GRUPO 05 

Item Descrição e características mínimas Qtde VL UN 
Valor de 

referência 

11 Cabo HDMI Ultra Hd, 19 Pinos, blindado, 20 Metros compatível com Smart TV, Notebook e Projetor. 02 R$ 249,24 R$ 498,47 

12 Cabo HDMI Ultra Hd, 19 Pinos, blindado, 10 Metros compatível com Smart TV, Notebook e Projetor. 05 R$ 34,28 R$ 171,39 

13 Cabo HDMI Ultra Hd, 19 Pinos, blindado, 2 Metros compatível com Smart TV, Notebook e Projetor. 02 R$ 32,12 R$ 64,23 
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GRUPO 06 

Item Descrição e características mínimas Qtde VL UN 
Valor de 

referência 

14 

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 R$ 528,00 R$ 528,00 

15 
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 Mínima de 12 meses. 

04 R$ 389,98 R$ 1.559,92 

16 

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 R$ 1.798,80 R$ 1.798,80 

 

ITEM 17 – INTERNET BANDA LARGA 

Item Descrição e características mínimas Qtde VL UN 
Valor de 

referência 

17 

Internet banda larga para NOVA SEDE do CRF/SC, localizada em Florianópolis – Centro, rua Crispim 

Mira, 421. Velocidade mínima de 10Mbps download e demais especificações contidas na minuta de 

contrato do Anexo IIII. 

Local de instalação: Sede do CRF/SC, com endereço na Rua Crispim Mira, 421 Centro Florianópolis/SC 

Vigência Contratual: 12 meses 

 
 

 

12 122,93 R$ 1.475,16 
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ITEM 18 – Fragmentadora de papel 

Item Descrição e características mínimas Qtde VL UN 
Valor de 

referência 

18 

Fragmentadora de papel com as seguintes configurações mínimas: 

Abertura de inserção: 230mm. N° máximo de folhas(75g): 15 folhas. Tipo de fragmentação (em mm): 

Partícula 4x34 / cartão /cd/dvd. Nível de segurança: 03. Velocidade de fragmentação: 02m/min. Capc 

média de fragmentação: 26kg/h. Acionamento: botão e sensor mecânico. Revesrão: Manual e no botão. 

Potência 374W. Tempo de funcionamento: Periódico 2min ligado/10 repouso. Nível de ruído: 75db. 

Volume da lixeira: 24L. Sensor de segurança para lixeira: Sim 

03 R$ 730,08 R$ 2.190,24 

 
 

ITEM 19 – Carrinho de carga 

Item Descrição e características mínimas Qtde VL UN 
Valor de 

referência 

19 Carrinho de carga plataforma tipo dobrável em aço. Capacidade 300KG. Dimensões: 87x91x61 cm 01 R$ 568,30 R$ 568,30 
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4 – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1 Os equipamentos deverão ser novos e 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, na Rua Crispim Mira, 421, 

Centro, Florianópolis/SC, em horário a ser previamente combinado com o Contratante. 

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. 

4.1.7 No valor dos objetos a serem instalados, conforme descritos na Tabela deste Termo de 

Referência, deve estar incluído mão de obra e todos os materiais necessários para instalação. 

 

5 – DA DOTAÇÃO, PAGAMENTO E ENCARGOS DA CONTRATANTE 

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: _____________________________; 

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 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 ou dfc.crfsc@gmail.com, ficando ainda 

obrigada a enviar os demais documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do 

simples nacional, boletos, etc. 

mailto:compras@crfsc.org.br
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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. 

5.11 A CONTRATANTE deve: 

5. 11.1 expedir a nota de empenho; 
5. 11.2 permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução 

do serviço; 
5. 11.3 prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante ou preposto da CONTRATADA; 
5. 11.4 efetuar o pagamento devido pela execução do objeto; 

5. 11.5 exercer a fiscalização dos serviços prestados; 

5. 11.6 comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas na execução do 

objeto; 

5. 11.7 impedir que terceiros, sem autorização, executem o objeto contratado. 

 

6 – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 O CRF/SC indicará o(s) responsável(is) 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 20% (vinte 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 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. 

 

 

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 003/2018 

 

Ao CRF/SC 

 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos materiais abaixo relaciona-

dos, 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 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 determi-

nado 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 
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ANEXO III– MINUTA DE CONTRATO (LINK DE INTERNET) 
Edital de Pregão Eletrônico 003/2018 

 

CONTRATO XXX/2018. 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, QUE 

ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA – CRF/SC E A EMPRESA __________________________________. 
  
O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, 

localizado na Travessa Olindina Alves Pereira nº 35, Florianópolis, SC, neste ato representado por 

sua Presidente Farm. Karen Berenice Denez, a seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa 

____________________________________, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua 

_______________, N.° __, Bairro ______, Cidade ____________ - SC, inscrita no CNPJ sob no 

__________________, neste ato representada por representante legal, Sr(a). __________________, 

a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos 

termos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como 

pelas condições do Edital de Pregão Eletrônico 03/2018, pelos termos da proposta da Contratada 

datada de __/__/2018 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto   

 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de internet 

Banda Larga com velocidade mínima de 10Mbps download para a nova sede do CRF/SC com 

endereço na Rua Crispim Mira, 421, Centro, nesta cidade de Florianópolis. 

 

Parágrafo Único – Integram e completam o presente termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Pregão Eletrônico 03/2018, 

com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Prazo de Entrega e da Forma de Execução   

 

Parágrafo Único - O prazo de todos os serviços, incluindo instalação e configuração, será de no 

máximo 30 (trinta) dias corridos a contar do dia ___/____/____. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – Valor Contratual   
 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, o valor 

mensal de R$ …... (…...), devendo a despesa correr à conta do ELEMENTO 

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 – Serviços de Comunicação em Geral. 
 

CLÁUSULA QUARTA – Condições de Pagamento e Dotação Orçamentária 
 

Parágrafo Primeiro – O pagamento será feito mensalmente, sem qualquer acréscimo financeiro, até 

o 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação da nota fiscal/fatura relativa à prestação dos 

serviços do mês imediatamente anterior ao CRF-SC, na Travessa Olindina Alves Pereira, nº 35, nesta 

Capital, devendo a despesa correr à conta 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 – Serviços de Comunicação 

em Geral. 
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Parágrafo Segundo – Em havendo atraso de pagamentos dos créditos resultantes da aquisição, será 

acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,1 % por dia útil de atraso, a título de 

compensação e penalização. 
 

Parágrafo Terceiro – Todas as despesas até a entrega do objeto no endereço da contratante, são 

encargos exclusivos da CONTRATADA. 
 

Parágrafo Quarto - A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, com todos os dados do CRF-

SC e deverá constar os códigos dos serviços, a alíquota de ISS, se for o caso, e demais impostos que 

serão deduzidos do valor a pagar. Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES 

NACIONAL, a nota deverá acompanhar declaração da empresa conforme LEI COMPLEMENTAR 

FEDERAL nº 123/06. 
 

Parágrafo Quinto - O não atendimento às condições parágrafo acima, acarretará a não-liquidação do 

empenho até que se apresente a nota fiscal conforme legislação vigente (Lei n°8.212/91, Lei 

n°10.833/2003, Lei n°9.317/96, Lei n°8.213/91 e IN n°118/2005, IN n° 3/2005 da Previdência Social, 

IN n°1234/2013 da SRF, LC n°116/2006 e LC n°126/2003, Decreto n°3.048/99). 
 

Parágrafo Sexto - 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. 
 

Parágrafo Sétimo- A empresa poderá optar pelo pagamento através de depósito bancário, para tanto, 

deverá apresentar na nota fiscal os dados bancários para depósito. A nota fiscal e a conta bancária 

deverão, obrigatoriamente, estar em nome da Adjudicada. 

 

Parágrafo Oitavo - Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar 

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

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

boletos, etc. 
 

Parágrafo Nono - Em havendo atraso de pagamentos dos créditos resultantes da aquisição, será 

acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,1 % por dia útil de atraso, a título de 

compensação e penalização. 
 

Parágrafo Décimo - Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão contratante, este será 

efetuado no primeiro dia útil subsequente; 

 

CLÁUSULA QUINTA – Critério de Reajuste 

 

Parágrafo Primeiro – A vigência do contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir 

de .../..../......, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993, se houver 

interesse das partes, em conformidade com a legislação vigente. 
 

Parágrafo Segundo- Em caso de prorrogação da vigência, será aplicado o IST - Índice de Serviços 

de Telecomunicações – IST, instituído pela Resolução ANATEL n.º 420/2005, para o reajuste dos 

preços, ou ainda pelo INPC fornecido pelo IBGE. 
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CLÁUSULA  SEXTA– Da Fiscalização 

 

Parágrafo Primeiro: A chefia do Departamento de Informática do CRF/SC realizará minucioso 

exame da execução do serviço contratado a fim de dirimir quaisquer dúvidas, à vista das 

características exigidas neste Instrumento, tais como: qualidade, quantidade e especificações dos 

mesmos. As condições para entrega do objeto licitado, de que trata o art. 40 da L.F. nº 8.666/93, 

atenderão o disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93. Somente serão aceitos e recebidos os objetos 

declarados em perfeitas condições pelo Departamento de Informática do CRF/SC. 
Parágrafo Segundo – Caso o serviço executado não corresponda ao exigido, a adjudicatária deverá 

providenciar, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contados da data de constatação, a sua 

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

previstas neste Edital. O acompanhamento e a responsabilidade pela fiscalização do contrato após a 

implantação no âmbito da contratante passa a ser do setor de Compras do CRF, sendo as questões 

exclusivas e eminentemente técnicas atendidas pelo Departamento de Informática. 
  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – Direitos e Responsabilidades das Partes 

 

Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas 

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo 

convencionados. 
 

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

I. Entregar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustados; 
II. Fornecer e custear os produtos e materiais necessários, e mão de obra especializada, além de todos 

os equipamentos indispensáveis para a prestação dos serviços de objeto deste edital; 

III. Responsabilizar-se integralmente pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, 

cabendo-lhe responder integralmente por todos os danos e atos ilícitos resultantes da ação ou 

omissão dos mesmos; 

IV. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, quando a serviço 

do CRF-SC, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

V. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados/profissionais quando relacionados à realização do serviço; 

VI. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CRF-SC; 

VII. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados quando da prestação dos serviços ou em conexão com ela; 

VIII. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 

prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência. 

IX. Fornecer provedor de acesso caso necessário; 
X. A linha telefônica instalada, caso necessária para ativação do acesso à internet deverá ser 

específica para esse fim, sem nenhum outro serviço ou tarifa ativo, inclusive serviço de voz. 
XI. Apesar dessa modalidade de acesso à internet poder ser ativado em linha telefônica convencional, 

não poderá haver procedimentos de conexão/desconexão. 
XII. A LICITADA deverá disponibilizar meios de aferir a velocidade dos links instalados. Caso esse 

requisito não seja atendido, a LICITADA não poderá refutar os meios utilizados pelo CRF/SC para 

aferir as velocidades contratadas. 
XIII. O serviço deve incluir todos os equipamentos, cabos, conectores, conversores, adaptadores, 

modems, roteadores e outros itens de hardware e software, necessários à completa conexão a 



 

Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC 
Trav. Olindina Alves Pereira, 35 - Caixa Postal 472 - 88020-095 Fone/Fax (48) 3298-5900 - Florianópolis - SC 

 

interface padrão Ethernet RJ45 e protocolo TCP/IP, a ser disponibilizada ao CRF/SC, que se utilizará 

da mesma para levar o sinal até seu rack da rede local. 
XIV. Garantia de banda: Os serviços de acesso à internet deverão possuir a garantia de banda padrão 

para os serviços de banda larga. 
XV. Disponibilidade: Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias 

por semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, 

porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada acesso. 
XVI. Fornecer acessibilidade plena a todos os serviços da internet e sem bloqueios para acesso 

remoto às portas TCP associadas aos serviços HTTP, FTP, POP3 e SSH. 

XVII. Instalar o serviço, entregando os links em perfeitas condições de funcionamento na sede, 

disponibilizando em cabos do tipo RJ-45 e adequando ou construindo a infraestrutura interna e 

externa até os roteadores fornecidos pela CONTRATADA, observando o seguinte: 

a) Se responsabilizará integralmente pela disponibilização do link até o bastidor (rack) da 

rede, em ponto a ser definido pelo Departamento de Informática. 

b) Se responsabilizará integralmente pela realização de qualquer serviço ou obra de 

infraestrutura, externa ou interna, bem como, aquisição de qualquer material ou equipamento 

necessário para levar os links até o ponto especificado pelo departamento de informática de cada 

unidade enumerada neste documento. 

c) Fornecer todo e qualquer material, serviço ou procedimento não mencionado neste Edital, 

porém necessário para o perfeito funcionamento dos links. 
XVIII. Suporte de Serviços: 

 a) Suporte técnico 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), por telefone, através de ligação 

gratuita tipo 0800, com atendimento às chamadas na Língua Portuguesa. A resposta inicial referente 

à abertura do chamado dar-se-á  em até 30 minutos e solução definitiva do problema em no prazo 

máximo 8 horas. 
 b) No caso de interrupção do(s) serviço(s) prestado(s) pela LICITADA, cuja(s) causa(s) 

seja(m) atribuível(is) exclusiva e comprovadamente à CONTRATADA, esta concederá um crédito 

proporcional ao período interrompido, nas situações descritas abaixo: 
 c) Quando comprovadamente, o grau da qualidade do serviço prestado não atingir as 

especificações previstas para o serviço; 
 d) Quando não for observado pela CONTRATADA o prazo de 72 (setenta e duas) horas para 

comunicação ao CRF/SC de eventuais interrupções. 
 e) Para efeito de ressarcimento, o período mínimo de tempo a ser considerado é de 30 (trinta) 

minutos consecutivos, adotando-se como início de contagem de tempo, o horário de registro de 

reclamação.   
 f) A comunicação de manutenção e desligamento da rede, que provoquem interrupção do 

serviço, deve previamente ser informado ao responsável pela rede do CRF/SC com antecedência de 

72 (setenta e duas) horas.   
XIX. Condições Gerais: 
 a) O prazo de todos os serviços, incluindo instalação e configuração, será de no máximo 30 

(trinta) dias corridos a contar da vigência do contrato, sem prejuízos ao funcionamento da estrutura 

atual. 
 b) A CONTRATADA efetuará a instalação e a configuração dos equipamentos, atendendo 

integralmente às características e às necessidades do CRF/SC e responsabilizando-se por todas as 

conexões, materiais, acessórios e mão de obra necessários, conforme cronograma preestabelecido 

em conjunto com o Departamento de Informática do CRF/SC. 
 c) A empresa deverá efetuar testes de verificação de qualidade da conexão, sempre que 

houver solicitação do CRF/SC, sem custos adicionais; 
 d) Garantir sigilo e inviolabilidade das informações que eventualmente possa ter acesso 

durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus equipamentos, bem como durante a 

operação do serviço; 
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 e) A CONTRATADA deverá disponibilizar um centro de atendimento para recebimento dos 

chamados de manutenção técnica, com chamadas telefônicas gratuitas; 
  
 

CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções Administrativas 
Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora 

na execução do fornecimento e instalação, aplicar-se à CONTRATADA, as seguintes sanções: 

a) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis; 

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor total do contrato, pelo atraso 

injustificado no início da execução do objeto; 

c) multa de 10% (dez por cento) pela inexecução do objeto deste Pregão, sobre o valor total do 

contrato; 

d) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou 

obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor total do 

contrato; 

e) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o CRF/SC, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, conforme gravidade da infração; 

f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 

da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

g) a Administração terá direito de rescindir o contrato, em caso de inexecução total ou parcial do 

contrato, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de 

interesse na execução dos serviços para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades previstas neste Instrumento. 

 

Parágrafo Segundo - As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada no prazo acima 

mencionado. 

 

Parágrafo Terceiro - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20%(vinte 

por cento) do valor da contratação dos serviços. 

 

Parágrafo Quarto - A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, ser cobrada judicialmente. 
 

CLÁUSULA NONA – Da Rescisão 
Parágrafo Primeiro- O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos 

elencados no artigo 78 e seguintes da Lei no 8.666/93. 
 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666/93. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA – Do Foro 
 

Fica eleito o foro da Subseção Judiciária Federal de Florianópolis para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Casos Omissos 

 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e da Lei no 8.666/93, e dos princípios 

gerais de direito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Disposições Finais 

 

Parágrafo Primeiro – Todas as comunicações, relativas ao presente Contrato, serão consideradas 

como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou fax, na sede dos 

contratantes. 
 

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

para todos os efeitos legais 
 

Parágrafo Terceiro – Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, 

completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado, substituindo todas as propostas ou contratos 

anteriores, verbais ou escritos, bem como todos as demais comunicações anteriores. 
 

Parágrafo Quarto – E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente 

instrumento em 03 (TRÊS) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiça, na 

presença das duas testemunhas que também o assinam, para que produza todos os efeitos legais, 

inclusive contra terceiro. 
 

Florianópolis,       de                  de 2018. 

 

 

nonono 

Presidente do Conselho Regional de 

Farmácia de Santa Catarina 

 nonono 

Tesoureiro do Conselho Regional de 

Farmácia de Santa Catarina 

 

________________________________________ 

Responsável pela empresa 

Qualificação 

Empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 


