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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 012/2012

Autorizo a Empresa WEIKAN TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua An-
tenor Valentim da Silva, 853 - Barreiros - São José - Santa Catarina – CEP 88111-340 - (48) 3258-2300, ins-
crita no CNPJ./M.F. sob nº09.159.503/0001-89, a fornecer o lote abaixo relacionado, referente ao objeto do  
Processo Licitatório PR 015/2012, no valor de R$ 3.382,00 (Três mil, trezentos e oitenta e dois reais)):

LOTE 01 – Câmera Digital, Case para câmera digital; Gravador de voz digital.

Item Qtd.
Descrição do 

Objeto

Características Minimas Embalagem
E Modelo (Exemplificativo) e  

Itens Inclusos

Valor

Geométricas Físicas 

1 01 Câmera digital para registro fotográfico  
de  imagens  para  uso  impresso  em  alta  
qualidade; com lente intercambiável; Cor  
preta;  resolução  minima  de  12  
megapixels;  gravação  de  vídeo  em  Hd 
com som e duração limitada apenas pela  
memoria  disponível;  Modo  de  cena:  
Retrato,  paisagem,  Close-up,  retrato  
noturno, sequencia minima de 3 quadros,  
foco manual e automático; Sensibilidade  
ISO 100  a  6400;  Bateria  Recarregável;  
Adaptador  de  alimentação  AC Bi  volts;  
Monitor  LCD  de  tamanho  e  qualidade  
padrão (2,7 polegadas e 240.000 pontos);  
Gravação Full HD para vídeos editáveis  
em PC; Formatos de gravação; entrada  
para  Cartão  de  memória  tipo  
SD/SDHC/SDXC; Interface UBS 2.0 Hi-
speed  (mini-B  jack),  Saída  A/V,  Saída  
mini HDMI; Compatibilidade PC e MAC. 

Dimensões  
aproximadas: 
Altura:  10,00cm;  
Largura: 13,00cm 

Peso  aprox.:  515g,  
com  bateria  e  
cartão.

Objetiva: 18-55mm

Resolução de Gravação: 
Imagem – 5184 x 3456 
Vídeo – 1920 x 1080 pixels 
(Full HD);
Flash integrado alcance ISO 
100;
Conexão de flash externo 
com sapata de acessórios; 
Velocidade de obturador: 30 
-1/4000 seg. Disparos 
contínuos: 3,7 imagens por 
seg.Modos de 
disparo/Efeitos na foto: 
Automático, Luz do dia, 
Sombra, Nublado, Luz de 
tungstênio, Luz Fluorescente  
branca, Flash, 
Personalizado. Impressão 
direta da camera digital;  

Embalagem individual,  caixa 
protetora. 

Cd de instalação; Manual de 
instruções; Certificado de 
garantia de 12 meses; Cabo AV; 
Mini USB; Alça de pescoço; 
Lente 18-55mm; Bateria de 
Lithium; Carregador; Tampa de 
lente;

R$
2.740,00

2 01 Case  para  máquina  fotográfica  
compatível com a maioria das SLRs com 
uma lente zoom e lentes adicionais; Base  
a prova d'água; Compartimentos laterais  
grandes  para  armazenar  acessórios;  
Armazenamento  interior  extra  para  
pequenos  acessórios;  Alça  de  ombro  
acolchoada removível; Gancho e alça de  
segurança; 

Dimensões  
aproximadas: 17cm 
X 10,5cm X 15,5cm 

Peso aprox.: 700g

Tecido em Nylon Embalagem  individual, 
plastificada ou em caixa 
protetora;. Certificado de 
Garantia  minima de 12 meses;

R$
232,00

3 02
Gravador de Voz digital  para captura e  
armazenamento  de  áudio  com  USB 
compativel  com  PC  ou  Mac.  Tela  de  
LCD.  

Memoria flash de 2gb;
Aproximadamente 530 horas de tempo de 
gravação;
Armazenamento adicional através de 
entrada para cartão de memória de até 
32 gb;
Redutor de som de fundo;
Alto falante embutido;
Tela fácil de ler;
Fácil procura de arquivos; Gravação em 
MP3;

 Dimensões 
(aprox.) 
Profundidade: 20,9 
mm
•  Altura (aprox.): 
114mm
• Largura (aprox): 
37,5mm
não incluindo 
partes salientes e 
os controles
• Peso (aprox.): 74 
g) Incluindo duas 
pilhas alcalinas 
AAA3

Dispositivo que ajuste 
automaticamente as 
configurações para 
gravação ideal;
Microfone estereo; Ativação 
por voz; Entrada através de 
mini-jack de microfone 
estereo e Saída através de 
mini-jack de headphone 
estereo, ambos de 3,5mm;
Duração de bateria: 
aproximadamente 55 horas; 
Idiomas do menu: Português 
(Brasil), Inglês, Espanhol e 
Francês. 

Embalagem  individual,  caixa 
protetora.
Certificado Garantia  de 12 
meses;

R$ 
410,00
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O licitante vencedor entregará o material adquirido por meio desta licitação na Sede deste CRF-SC,  
localizado na Travessa Olindina Alves Pereira, 35 - Centro, nesta Capital, no prazo máximo de 30 (trinta)  
dias corridos, conforme item 12 do Edital.

O pagamento será à vista até o 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega final do objeto e da  
respectiva nota fiscal ao CRF-SC, sendo que na confecção da Nota Fiscal deverão constar os dados: CRF/SC 
– Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – Travessa Olindina Alves Pereira, 35 –  
Centro – Florianópolis/SC – Cep 88020-095, CNPJ Nº 83.900.969/0001-46,  em atendimento ao item 11 do  
Edital.

A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, sem rasuras e deverá constar todos os dados do  
CRF-SC, e deverá constar os códigos dos serviços, a alíquota de ISS, se for o caso, e demais impostos que  
serão deduzidos do valor a pagar. Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES NACIONAL,  
a nota deverá acompanhar declaração da empresa conforme LEI COMPLEMENTAR FEDERAL nº 123/06.

O não atendimento às condições parágrafo acima, acarretará a não-liquidação do empenho até que  
se apresente a nota fiscal conforme legislação vigente (Lei n°8.212/91, Lei n°10.833/2003, Lei n°9.317/96,  
Lei  n°8.213/91  e  IN  n°118/2005,  IN  n°  3/2005  da  Previdência  Social,  IN  n°1234/2012  da  SRF,  LC  
n°116/2006 e LC n°126/2003, Decreto n°3.048/99).

A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários juntamente com a apresentação das  
notas fiscais, entretanto, nos boletos bancários deverão constar as retenções e ou deduções que a lei vigente  
determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação. 

A empresa poderá optar pelo pagamento através de depósito bancário, para tanto, deverá apresentar  
na nota fiscal os dados bancários para depósito. A nota fiscal e a conta bancária deverão, obrigatoriamente,  
estar em nome da Empresa.

Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar o arquivo .xml  
para  o  endereço  eletrônico  crfsc.compras@gmail.com,  ficando  ainda  obrigada  a  enviar  os  demais  
documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, boletos, etc.

Florianópolis, 20 de agosto de 2012.

Juliana Nogueira
Conselho Regional de Farmácia / SC.
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