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CARTA CONVITE Nº 002/2014 
 

PROCESSO Nº 011/2014 
 
 
 

TERMO DE RETIRADA DA CARTA CONVITE 
 
 
Senhor Licitante, 
 
 
Visando comunicação futura entre este CRBio-07 e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria 
preencher o recibo de entrega da Carta-Convite abaixo, remetendo-o à Comissão de Licitações do 
CRBio-07 por meio de fax (41) 3079-0077 ou pelo e-mail: secretaria@crbio-7.gov.br 
A não remessa do recibo exime a Comissão de Licitações da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 

 
Curitiba,       de                de 2014. 

 
 

Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07 
 

  
Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-Mail: 

Cidade:    UF: 

Telefone: (    )    Fax: (    )  

Pessoa para Contato:  

 

 
Retirei cópia do CONVITE Nº 002/2014, que será realizado na sede do CRBio-07 sito à Avenida 
Marechal Floriano Peixoto, nº 170, conjunto 1010, e terá início no dia 18/11/2014, às 14h30min 
com a divulgação das propostas de preços dos interessados. 
 

 
(Cidade),    de            de 2014. 

 
 

Assinatura e Carimbo da Empresa 
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CARTA CONVITE N.º 002/2014 
 

PROCESSO Nº 011/2014 
 

 
 

O CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 7ª REGIÃO, autarquia federal, que por 
delegação do poder público exerce o serviço de fiscalização da profissão de biólogo, instituído 
pela Lei n.º 6.684, de 03 de setembro de 1979, por intermédio da Comissão de Licitação, informa 
que realizará LICITAÇÃO na modalidade CARTA CONVITE, na forma de execução indireta e sob 
o regime de empreitada por preço global, do tipo MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO), 
objetivando a Contratação de Serviços de Fornecimento de Passagens Aéreas, Nacionais e 
Internacionais conforme autorização do Presidente do CRBio-07, Jorge Augusto Callado Afonso, 
constante no processo nº 011/2014 e condições estabelecidas neste Edital. Os documentos para 
Habilitação e a Proposta de Preço deverão ser entregues na sede do CRBio-07 até às 14h30min 
do dia 18 de novembro de 2014, sito à Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, conjunto 306, 
Edifício Bantiba, Centro, em Curitiba, Paraná. Os envelopes serão abertos às 14h30min do dia 
18 de novembro de 2014 no endereço da Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, conjunto 
1010, Edifício Bantiba, Centro, em Curitiba, Paraná. O processo licitatório e a execução do 
contrato se regerão pelas disposições contidas na Lei n.º 8.666/93. 

 
 

A presente Carta-Convite e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sala de 
Recepção do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07, localizada na Avenida 
Marechal Floriano Peixoto, 170, conjunto 306, Edifício Bantiba, Centro, em Curitiba, Paraná, no 
horário de 09:15 às 17:45 horas de segunda a sexta-feira ou ainda através do link 
http://www.crbio-7.gov.br/institucional/282-licitacoes.html  

 
 
Local para entrega dos envelopes  
Local: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, conjunto 306, Edifício Bantiba, Centro, em 
Curitiba, Paraná  
Data: até o dia 18 de novembro de 2014 
Horário: até 14h30min 
 
Local para abertura dos envelopes e credenciamento 
Local: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, conjunto 1010, Edifício Bantiba, Centro, em 
Curitiba, Paraná  
Data: 18 de novembro de 2014 
Horário: às 14h30min 
 
ALÉM DA CARTA CONVITE, INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 
 
ANEXO I - Minuta de Contrato;  
ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Renúncia; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Menores; 
ANEXO VI – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
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1 - DO OBJETO 
 
1.1 A presente CARTA CONVITE tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de 

serviços de fornecimento de passagens aéreas, Nacionais e Internacionais, para atender as 
necessidades do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07. 

 
1.2 Compreende-se no objeto contratado a prestação dos seguintes serviços:  
 
1.2.1 realizar o fornecimento de passagens ao CRBio-07 pelo valor das tarifas básicas, inclusive 
as promocionais, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, obrigando-se à 
prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, desdobramento, confirmação e 
reconfirmação de passagens aéreas para rotas Nacionais e Internacionais, nos horários 
estabelecidos pelo CRBio-07, inclusive retorno, procurando sempre trabalhar na classe 
econômica com desconto e priorizando companhia aérea que oferecer a menor tarifa; 
 
1.2.2 entregar aos usuários, em qualquer horário que lhe for solicitado, os bilhetes de passagens, 
de acordo com os trechos, datas e locais indicados nas requisições do CRBio-07, providenciando 
o endosso entre as companhias aéreas, sem nenhum custo adicional, além dos preços 
estabelecidos na tarifa básica e promocional, respeitando as restrições tarifárias expedidas pelas 
companhias aéreas; 
 
1.2.3 prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário, frequência de voos, tarifas 
promocionais à época da retirada dos bilhetes, bem como providenciar reserva de hotel, 
desembaraço de bagagens, reserva e locação de veículos e emissão de passaportes, sem custos 
adicionais; 
 
1.2.4 ampliar a rede de empresas conveniadas, incluindo outras localidades, mediante solicitação 
do CRBio-07, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias do recebimento do pedido; 
 
1.2.5 manter atualizada a relação das empresas afiliadas ao sistema e com as quais mantenha 
ajuste, informando periodicamente as inclusões e exclusões; 
 
 
1.2.6 entregar, em qualquer horário que lhe for solicitado, os bilhetes de passagens diretamente 
aos beneficiários, informando-lhes o código de transmissão e a empresa transportadora, quando 
da emissão do Prepaid Ticket Advanced - PTA.  
 
1.2.7 a LICITANTE obriga-se a fornecer relatório discriminando o número de cada voo, horário e o 
preço da tarifa com o desconto obtido, antes da confirmação dos trechos solicitados, para 
aprovação do CRBio-07.  
 
1.2.8 a LICITANTE obriga-se, ainda, a fornecer, numa mesma fatura, todos os trechos 
correspondentes a cada ofício encaminhado pelo CRBio-07 com a requisição de transporte. A 
fatura deverá ser anexado o ofício do CRBio-07 a que se refere.      
 
1.2.9 a LICITANTE obriga-se, também, a informar o CRBio-07, com a antecedência necessária, a 
respeito de toda promoção ou redução de tarifas praticadas pelas companhias aéreas.  
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2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 A presente licitação é aberta a todas as empresas convidadas e, também, às que 
manifestarem seu interesse entregando os envelopes de documentos para habilitação e propostas 
de preços dentro do prazo determinado neste edital para o seu devido cadastro. 
 
2.2 Não poderá participar da LICITAÇÃO empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, haja sido suspenso de licitar pelo Conselho Regional de Biologia da 7ª 
Região, ou tenha sido declarado inidôneo por qualquer Órgão Público. 
  
2.3 Não será admitida a participação de empresas em consórcio.  
 
2.4 Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta licitação, 
sem a prévia e expressa anuência do Contratante.  
 
2.5 Não serão aceitas propostas que não contiverem oferta para a totalidade do objeto desta 
licitação.  
 
2.6 Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos atos desta licitação, 
mediante apresentação de Procuração por instrumento público ou particular (neste último caso 
contendo assinatura com firma reconhecida (em cartório) do Outorgante) ou mediante Carta de 
Credenciamento (Anexo II) contendo assinatura com firma reconhecida (em cartório) do 
representante legal da empresa proponente, conferindo poderes ao Outorgado/Credenciado para 
atuar em todas as fases deste procedimento licitatório, inclusive para oferecer impugnações, 
assinar atas, renunciar ou desistir de recursos e para todos os demais atos necessários.  
 
2.7 A Procuração ou Carta de Credenciamento integrará os autos do processo administrativo e 
deverá ser entregue fora do Envelope “A” que deverá conter os documentos exigidos para 
habilitação da empresa proponente.  
 
2.8 Caso seja titular da empresa licitante, a pessoa física que participará da audiência de licitação 
deverá portar documento que comprove sua capacidade de representar a mesma.  
 
2.9 A ausência de representação ou a incorreção de quaisquer documentos referidos neste item 
não inabilitará a empresa Licitante, mas obstará o representante de se manifestar e responder 
pela mesma no transcurso da sessão pública.  
 
2.10 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
Licitante. 
 
2.11 Os participantes desta licitação deverão ter o ramo de atividade em consonância com o 
objeto da proposta. 
 
3 - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 
 
3.1 Dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento do objeto desta CARTA 
CONVITE, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e 
outros análogos. 
 
3.2 Facilitar a fiscalização do CRBio-07 ou de qualquer outro órgão, público ou privado, a que o 
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CONTRATADO deva obediência ou esteja subordinado, no cumprimento de normas legais ou 
daquelas estabelecidas nesta CARTA CONVITE. 
 
3.2.1 O CONTRATADO informará ao CRBio-07 qualquer inspeção realizada e de que não tenha 
participado. 
 
3.3 Providenciar, junto às autoridades competentes, toda a documentação necessária para o seu 
funcionamento. 
 
3.4 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CRBio-07, não eximirá o 
CONTRATADO da total responsabilidade pela má execução do objeto desta CARTA CONVITE. 
 
3.5 Prestar os serviços com eficiência, competência e diligência, obedecendo ao disposto no 
Contrato. 
 
3.6 Comunicar, por escrito, ao CRBio-07 quaisquer problemas relacionados à execução do 
Contrato. 
 
3.7 Ressarcir eventuais prejuízos causados ao CRBio-07 ou a terceiros, provocados por 
ineficiência, imperícia ou negligência cometidas, mesmo que por seus empregados ou prepostos, 
na execução do Contrato. 
 
3.8 Responsabilizar-se pelo custo dos meios necessários à execução do objeto desta CARTA 
CONVITE, utilizando-se de infraestrutura e recursos próprios. 
 
4 - DAS PENALIDADES 
 
4.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Edital, erro de execução, 
ou mora na execução, o CONTRATADO estará sujeito às seguintes penalidades: 
 
I - advertência;  

II - multa na forma prevista no item seguinte; 

III - suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o Conselho, 
por prazo de até 2 (dois) anos.  

 
4.2 O CRBio-07 aplicará à CONTRATADA as seguintes multas: 
 
I - de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, pela recusa do licitante em assinar o 
contrato, sem motivo justificado, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável 
via de execução e compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventura existente; 

II – diária de 1% (um por cento) do fornecimento mensal das passagens, até a data da correção 
da falha, imperfeição ou irregularidade, quando não forem cumpridas fielmente as condições 
pactuadas, a não ser por motivo de força maior, definido em lei e reconhecido pelo CRBio-07.  

 
4.3 As multas aplicadas pela CONTRATANTE serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA ou recolhidas na conta corrente da mesma. 
 
4.4 Em qualquer hipótese, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
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4.5 As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas 
previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90). 
 
4.6 A critério do CRBio-07, as penalidades previstas no item 4.1 poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
 
5 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA 
 
5.1 São exigidos neste Edital 02 (dois) envelopes, sendo: envelope “A” relativo aos documentos 
para habilitação e envelope “B” relativo à proposta de preço. 
 
5.2 Os envelopes deverão ser entregues lacrados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, na sede 
do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07 até a data e o horário determinados 
no preâmbulo deste edital. 
 
5.3 Ao entregar os envelopes descritos no item 5.1, a Licitante receberá um Recibo de Entrega 
assinado por um empregado do CRBio-07. 
 
6 - DO ENVELOPE “A” DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
6.1 O envelope “A” diz respeito à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e as qualificações 
técnica e econômico-financeira, nos termos dos arts. 28 e 31 da Lei 8.666/93, e deverá conter em 
sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE “A” 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
CARTA CONVITE Nº 002/2014 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ 
DATA 
HORÁRIO 
 
6.2 É exigida a apresentação, dentro do envelope dos documentos descritos a seguir: 
 
6.2.1 Documentos referentes à Habilitação Jurídica: 
 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores (Lei nº 8.666, art. 28, inciso III). 
 
b) Caso seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar a devida 
comprovação, de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
6.2.2 Documentos referentes à Regularidade Fiscal 
 
a) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional  de  Pessoas  Jurídicas)  do Ministério da 
Fazenda (Lei nº 8.666, art. 29, inciso I); 
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b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
– Receita Federal do Brasil / Procuradoria da Fazenda Nacional – ou isolada, de cada um dos 
órgãos (Lei nº 8.666, art. 29, inciso III); 
 
c) Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda Distrital ou Estadual (Lei nº 8.666/93, art. 29, 
inciso III); 
 
d) Certidão de regularidade relativa à Previdência Social – CND (Lei nº 8.666/93, art. 29, inciso 
IV);  
 
e) Certidão de regularidade relativa ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Lei nº 
8.666/93, art. 29, inciso IV); e 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - (Lei nº 8.666/93, art. 29, inciso V);  
 
6.2.3 Documentos referentes à Qualidade Técnica 
 
a) comprovante de registro ou inscrição no Sindicato competente (Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso 
I); 
 
b) declaração de que a empresa licitante possui todos os equipamentos necessários à realização 
dos serviços, considerando o disposto no objeto da licitação (Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso II); 
 
c) atestado de capacidade técnica para o desempenho de atividade semelhante em 
características com o objeto de licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado (Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso II, combinado com § 1º); e 
 
d) declaração de que o licitante tem pleno conhecimento das exigências do Edital e do objeto 
licitado (Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso III). 
 
6.2.4 Documentos referentes à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica (Lei nº 8.666/93, art. 31, inciso II); 
 
6.3 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em cópia 

autenticada por tabelião de nota, ou por membro da Comissão de Licitação/funcionários do 
CRBio-07 diretamente na sede do CRBio-07, mediante apresentação prévia dos originais, até 
o dia 14 de novembro de 2014, às 17h, no endereço da Avenida Marechal Floriano Peixoto, 
170, conjunto 306, Edifício Bantiba, Centro, em Curitiba, Paraná. Não serão aceitos 
documentos para autenticação no dia da sessão pública. 
 

6.4 Os documentos apresentados deverão estar na vigência do prazo de validade, quando for o 
caso. 
 
6.5 Em se tratando de documento que possa ser obtido por meio eletrônico, a Comissão de 
Licitação poderá realizar diligências para obtenção do mesmo. 
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Os documentos deverão constar dentro do envelope “A”, preferencialmente seguindo a 
ordem solicitada acima, para agilizar a conferência dos mesmos pelos membros da Comissão 
de Licitação do CRBio-07. Esta solicitação não implicará na inabilitação da licitante que não 
cumprí-lo. 
 
7 - DO ENVELOPE “B” PROPOSTA DE PREÇO 
 
7.1 O envelope “B” de proposta de preço, deverá ser entregue contendo na parte externa e frontal 
os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE “B” 
PROPOSTA DE PREÇO 
CARTA CONVITE Nº 002/2014 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ 
DATA 
HORÁRIO 
 
7.2 Deverá constar declaração que a agência repassará ao Conselho todos os 
benefícios/vantagens oriundos da utilização das tarifas promocionais praticadas pelas 
transportadoras aéreas.  
 
7.3 O desconto total ofertado (menor preço/maior desconto) proposto pelo licitante, sobre o 
faturamento das passagens requisitadas, exceto as taxas de embarque ofertado pelo objeto, 
deverá ser mencionado em algarismo e por extenso, prevalecendo este último, em caso de 
divergência entre ambos, e deverá refletir a realidade praticada no mercado.  
  
7.4 Entender-se-á incluída nos preços apresentados qualquer despesa de responsabilidade da 
LICITANTE que não tenha sido indicada. 
 
7.5  A validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
abertura. 
 
7.6 A proposta conterá a razão social da LICITANTE, nº do CNPJ e endereço completo.  
 
7.7 Será desclassificada a proposta que não atender às exigências desta CARTA CONVITE, ou 
que apresentar preços excessivos, ou manifestamente inexequíveis. 
 
7.8 A apresentação da proposta implica total e plena aceitação, por parte da empresa licitante, de 
todas as condições aqui estabelecidas, bem como de todo o conteúdo da presente CARTA 
CONVITE. 
 
8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
8.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço de 
interesse do proponente e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida pela Comissão 
de Licitação e realizada de acordo com Regulamento da Licitação na Modalidade Carta Convite, e 
em conformidade com este Edital e seus anexos, na data, local e horário indicados na capa deste 
edital.  
 



 

 

 

9 

8.2 Na mesma data, local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão 
comprovar, através de instrumento próprio, poderes para a prática de atos do certame, conforme 
anteriormente disposto neste Edital.  
 
8.3 Declarada a abertura da sessão pela Coordenadora da CL, não mais serão admitidos novos 
proponentes, passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes contendo, em 
separado, as propostas de preço e os documentos de habilitação, em envelopes opacos, lacrados 
e rubricados no fecho. 
 
8.4 Não será admitida a entrega de apenas um envelope, procedendo-se, em seguida, à abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preço, que serão conferidas e rubricadas.  
 
8.5 Caso o envelope com a indicação externa “PROPOSTA DE PREÇO” não possua o conteúdo 
exigível neste procedimento licitatório, estará o licitante automaticamente excluído, 
independentemente do conteúdo do outro envelope. 
 
9 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
9.1 A licitação será processada e julgada com estrita observância aos procedimentos previstos 
nos artigos 43 a 45 e seus respectivos parágrafos, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
9.2 Serão inicialmente abertos os envelopes “A” para apreciação da documentação relativa à 
habilitação dos Licitantes. 
 
9.3 Serão julgadas inabilitadas as empresas que não apresentarem a documentação exigida no 
item 6 desta Carta Convite. 
 
9.4 Os envelopes “B” serão devolvidos fechados aos proponentes considerados inabilitados. 
 
9.5 Verificando-se a abertura de todos os envelopes “A”, serão abertos os envelopes “B” contendo 
a proposta de preços das empresas consideradas habilitadas. 
 
9.6 As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste instrumento 
convocatório serão desclassificadas, bem como aquelas que tenham cotado preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis. 
 
9.7 Para a escolha da proposta mais vantajosa, o critério de julgamento será o de menor 
preço/maior desconto para a prestação do serviço; 
 
9.8 A classificação das propostas dar-se-á pela ordem crescente dos preços ofertados e, no caso 
de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto no § 2º do artigo 3º da Lei 
8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao sorteio em ato público conforme 
previsto no § 2º, do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
9.9 Serão desclassificadas as propostas que incorrerem nos incisos I e II do art. 48 da Lei nº 
8.666/93. 
 
9.10 A realização do processo licitatório regido pela presente carta Convite será em ato público, 
promovido pela Comissão Permanente de Licitação, onde, da reunião, lavrar-se-á Ata, na qual 
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serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deve ser assinada por todos os 
membros da Comissão, proponente(s) vencedor(es) e demais proponentes e cidadãos presentes. 
 
10 – DO REGIME, DA FORMA DE EXECUÇÃO E DO PRAZO 
 
10.1 A prestação será contratada em regime de empreitada por preço global.  
 
10.2 Os serviços deverão ser prestados por profissionais e por meios habilitados, em estrita 
observância aos termos da legislação vigente. 
 
10.3 O período de contratação visando o desenvolvimento do serviço será de 12 (doze) meses, 
não podendo ser prorrogado. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO 
 
11.1 Homologada a licitação e após o decurso do prazo para a interposição dos recursos e suas 
respectivas decisões, será o licitante vencedor convocado para assinar o contrato, o que deverá 
fazer no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
11.2 A Administração poderá prorrogar o prazo do item 11.1, por igual período, nos termos do art. 
64, §1º da Lei nº 8.666/93. 
 
11.3 O Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07 poderá, quando o convocado não 
assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas neste edital, convocar os proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive, quanto aos preços atualizados de conformidade 
com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 
da lei nº 8.666/93.  
 
12 - DO PAGAMENTO 
 
12.1 Os pagamentos serão efetuados em contraprestação à efetiva emissão dos bilhetes de 
passagens, no 10º (décimo) dia útil após a prestação dos serviços, com boleto bancário e 
mediante a apresentação de Faturas, Notas Fiscais/Faturas correspondentes ao objeto em 
questão. 
 
12.2 A proponente vencedora deverá fazer constar no corpo do documento acima referido o 
número deste processo e desta CARTA CONVITE.  
 
12.3 Não será efetuado o pagamento à LICITANTE enquanto não forem liquidadas as obrigações 
decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência contratual.  
 
12.4 Em caso de atraso de pagamento a cargo da CONTRATANTE, tendo sido atendido os 
serviços na data prevista, os valores correspondentes serão corrigidos pelo CRBio-07 com base 
no INPC. Caso contrário, o pagamento efetivar-se-á após as devidas deduções, na forma prevista 
neste Edital, sem prejuízo das demais sanções. 
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13 - DOS RECURSOS 
 
13.1 Na presente sessão pública aplica-se o disposto no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, no que diz 
respeito à modalidade específica do presente certame licitatório. 
 
13.1.1 A Comissão de Licitação receberá apenas recursos ou representações que tenham 
fundamento na lei e que sejam dirigidos aos mesmos, em envelope devidamente lacrado, 
constando de sua face os seguintes dizeres: 
 
CARTA CONVITE Nº 002/2014 
PROPONENTE: (nome da empresa Licitante) 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1 - As despesas decorrentes da presente LICITAÇÃO correrão à conta do Orçamento Próprio 
do CRBio-07, aprovado para o exercício, na rubrica de nº  6.3.1.3.02.04 (Passagens). 
 
15 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
 
15.1 A presente LICITAÇÃO poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 
 
15.2 A data de abertura da presente LICITAÇÃO poderá ser transferida para outro dia e horário, 
mediante prévio aviso aos licitantes. 
 
15.3 Existindo qualquer modificação no Edital, será feita nova divulgação, pela mesma forma que 
se deu este texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a 
alteração não afetar a formulação das propostas, fato este que será consignado em ata. 
 
16 - DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CARTA CONVITE 
 
16.1 Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação, serão fornecidos até às 
17h do dia 14/11/2014 pela Comissão de Licitação, somente através do e-mail: secretaria@crbio-
7.gov.br 
 
17 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1 Não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas nesta licitação, nem 
preços ou vantagens baseadas em ofertas de outros licitantes. 
 
17.2 A presente licitação poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, na forma prevista 
no artigo 49 da Lei 8.666/93. Somente poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada no todo ou em parte, por 
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
  
17.3 As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas. 
 

mailto:secretaria@crbio-7.gov.br
mailto:secretaria@crbio-7.gov.br
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17.4 Será facultado à Comissão de Licitação ou a Autoridade Superior, ex officio, em qualquer 
fase do procedimento, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do 
processo e a atenção do ofertado, bem como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão, inclusive determinando a suspensão das 
audiências. 
 
17.5 Após a fase da habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
17.6 A tolerância do Contratante em qualquer atraso ou inadimplência da contratada não 
importará de forma alguma em alteração contratual ou novação. 
 
17.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, será excluído o dia do 
início e incluído o dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07. 
 
17.8 As licitantes são responsáveis pelos custos, fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos por eles apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.9 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
CRBio-7 não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
17.10 As licitantes não estão obrigadas a assinar as Atas relativas à licitação, mas se presentes à 
reunião e se recusarem a fazê-lo, esta circunstância deverá, em tempo, ser consignada nas 
referidas Atas. 
 
17.11 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital. 
 
17.12 Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas a 
Comissão de Licitação poderá conceder um prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de 
nova documentação ou novas propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da 
desclassificação. Neste caso, o prazo de validade das propostas, de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, será contado a partir da nova data de abertura. 
  
17.13 É facultada à Comissão de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
 
17.14 As dúvidas decorrentes da interpretação da presente Carta Convite serão dirimidas pela 
Comissão de Licitação em até 2 (dois) dias úteis da data marcada para abertura dos envelopes, 
mediante requerimento formal das empresas interessadas. Entenderá como requerimento formal a 
solicitação feita por escrito (via e-mail) com nome e CNPJ da empresa, telefone, e-mail e nome 
completo do solicitante. 
 
17.15 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas serão partes integrantes da 
presente Carta Convite e estarão à disposição de todos os interessados nas dependências do 
CRBio-07 e no site www.crbio-7.gov.br, ficando os licitantes obrigados a acessá-los para a 
obtenção das informações prestadas.  
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17.16 O resultado desta licitação será comunicado às empresas licitantes presentes na sessão 
pública ou via e-mail ou por carta registrada, bem como estará disponibilizado no mural do CRBio-
07, para efeitos da contagem do prazo recursal. 
 
17.17 A Comissão de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo em qualquer de 
suas fases. 
 
17.18 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação 
pertinente, especialmente o disposto na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
17.19 O responsável designado pelo Contratante para acompanhar os serviços, objeto deste 
edital, comunicará qualquer irregularidade, por escrito, à Autoridade Superior. 
 
17.20 A responsabilidade da Contratada pela qualidade, pontualidade, organização, lisura, 
legalidade e segurança dos serviços executados subsistirá na forma da Lei. 
 
 
 
Quaisquer outras informações deverão ser solicitadas pelos interessados, por escrito à Comissão 
de Licitação. 
 
 
 

Curitiba(PR),     de novembro de 2014. 
 
 
 
 

Andréa Graciano dos Santos Figueiredo 
Coordenadora 

Comissão de Licitação do CRBio-07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

14 

CONVITE Nº 002/2014 
 
 

ANEXO I  
 
 

 MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 
CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AÉREAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 
7ª REGIÃO – CRBio-07 E A XXXXXXXXXX . 

 
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 7ª REGIÃO – CRBio-07, autarquia federal, 
que por delegação do poder público exerce o serviço de fiscalização da profissão de biólogo, 
instituído pela Lei n.º 6.684, de 03 de setembro de 1979, por intermédio da Comissão de 
Licitação, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, conjuntos 306/307, Edifício 
Bantiba, Centro, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no Ministério da Fazenda com o CNPJ 
N.º 07.863.214/0001-30, neste ato representado por seu Conselheiro Presidente, JORGE 
AUGUSTO CALLADO AFONSO, brasileiro, biólogo, portador do CPF n.º 561.820.079-15, 
doravante denominado CONTRATANTE e, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no MF sob 
o CNPJ n.º   , com sede na    ,     , neste ato representado por    , a seguir denominado 
CONTRATADO, têm entre si certo e ajustado o presente contrato, o qual se regerá pelas 
disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 8.883/94 e 
9.648/98, e mediante as cláusulas e condições a seguir descritas 
 
 
1 - DO OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1 – O presente Contrato tem por objeto o fornecimento, sob o regime de execução indireta, na 

modalidade de preço global, de passagens aéreas, em âmbito nacional e internacional, 
destinadas ao Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07, bem como a 
prestação de todos os serviços correlatos ao fornecimento, obrigando-se a CONTRATADA à: 

  
1.1.1 Realizar o fornecimento de passagens à CONTRATANTE pelo valor das tarifas 
básicas, inclusive as promocionais, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Contrato, obrigando-se à prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, 
desdobramento, confirmação e reconfirmação de passagens aéreas para rotas nacionais 
e internacionais, nos horários estabelecidos pelo CRBio-07, inclusive retorno, procurando 
sempre trabalhar na classe econômica com desconto e priorizando companhia aérea que 
oferecer a menor tarifa; 

1.1.2 Entregar aos usuários, em qualquer horário que lhe for solicitado, os bilhetes de 
passagens, de acordo com os trechos, datas e locais indicados nas requisições do 
CONTRATANTE, providenciando o endosso entre as companhias aéreas, sem nenhum 
custo adicional, além dos preços estabelecidos na tarifa básica e promocional, respeitando 
as restrições tarifárias expedidas pelas companhias aéreas; 
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1.1.3 Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário frequência de voos, 
tarifas promocionais à época da retirada dos bilhetes, bem como providenciar reserva de 
hotel, desembaraço de bagagens, reserva e locação de veículos e emissão de 
passaportes, sem custos adicionais; 

1.1.4 Ampliar a rede de empresas conveniadas, incluindo outras localidades, mediante 
solicitação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias do recebimento 
do pedido; 

1.1.5 Manter atualizada a relação das empresas afiliadas ao sistema e com as quais mantenha 
ajuste, informando periodicamente as inclusões e exclusões; 

1.1.6 Entregar, em qualquer horário que lhe for solicitado, os bilhetes de passagens diretamente 
aos beneficiários, informando-lhes o código de transmissão e a empresa transportadora, 
quando da emissão do Prepaid Ticket Advanced - PTA.  

1.1.7 A CONTRATADA obriga-se a fornecer relatório discriminando o número de cada voo, 
horário e o preço da tarifa com o desconto obtido, antes da confirmação dos trechos 
solicitados, para aprovação do CRBio-07.  

1.1.8 A CONTRATADA obriga-se, ainda, a fornecer, numa mesma fatura, todos os trechos 
correspondentes a cada ofício encaminhado pelo CRBio-07 com a requisição de 
transporte. À fatura devera ser anexado o ofício do CRBio-07 a que se refere.      

1.1.9 A CONTRATADA obriga-se, também, a informar o CRBio-07, com a antecedência 
necessária, a respeito de toda promoção ou redução de tarifas praticadas pelas 
companhias aéreas. 

 
2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
2.1 - Integram este Contrato, para todos os efeitos legais, os seguintes documentos: a) CARTA 
CONVITE N.º 002/2014 (Processo CRBio-07 n.º 11/2014) e b) Proposta de Preço do 
CONTRATADO. 
 
2.2 - Os documentos referidos no item 2.1 são considerados suficientes para, em complemento a 
este Contrato, definir a sua extensão e reger a execução do objeto contratado, inclusive nos 
casos omissos. 
 
2.3 - O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
3 - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 - O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) 
para execução de todos os serviços especificados na cláusula 1 (um), não se admitindo qualquer 
acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas, onde será considerado o desconto de   
% que incidirá sobre o faturamento das passagens requisitadas, excetuadas as taxas de 
embarque.  
 
3.2 - O pagamento será efetuado no 10º (décimo) dia útil após a prestação dos serviços e com a 
apresentação da Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s). 
 
3.3 – O pagamento será através de boleto bancário emitido pela CONTRATADA e entregue à 
CONTRATANTE no prazo mínimo de 5 (cinco) dias antecedentes ao vencimento. Não será 
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efetuado o pagamento ao CONTRATADO enquanto não forem liquidadas as obrigações 
decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência contratual. 
 
3.4 – A liberação do pagamento está condicionada à apresentação da Nota/Fatura relativa às 
despesas, acompanhada dos originais das requisições (autorização de viagem ou outro 
documento equivalente, em formulário próprio do CONTRATANTE), bem como das cópias dos 
bilhetes de passagens emitidos, até o último dia útil do mês correspondente ao fornecimento ou 
prestação dos serviços, cujo valor deverá ser o mesmo das tarifas vigentes na data da emissão 
dos bilhetes.  
 
4 – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE 
 
4.1 – Os preços dos serviços objeto deste Contrato serão estabelecidos pela CONTRATADA de 
acordo com as tabelas praticadas pelas concessionárias de transporte aéreo, vigente à época da 
prestação dos serviços, fornecendo um desconto total de     %  para passagens.  
 
4.1.2 – No faturamento apresentado à CONTRATANTE estarão explícitos os eventuais reajustes 
ou alterações de preços, que ficarão rigorosamente condicionados aos valores constantes da 
tabela de preços praticados pelas companhias transportadoras, em vigor a época da emissão dos 
respectivos bilhetes.  
 
4.1.3 – Todos os descontos promocionais eventualmente oferecidos pelas companhias serão 
repassados à CONTRATANTE, independentemente do desconto estabelecido no item 4.1.   
 
5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
5.1 – A CONTRATADA obriga-se à: 
 
5.1.1 – reembolsar, pontualmente, às empresas transportadoras o valor dos bilhetes de 
passagens utilizados durante o período de sua validade, independentemente da vigência do 
Contrato, ficando estabelecido que o CONTRATANTE não responderá solidária ou 
subsidiariamente por esse reembolso, que é da única e exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA.  
 
5.1.2 – reembolsar ao CONTRATANTE o valor correspondente ao preço impresso nas passagens 
não utilizadas que venham a ser devolvidas, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção 
deste Contrato. 
 
5.1.3 – providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pelo CONTRATANTE na execução deste Contrato. 
 
5.1.4 – disponibilizar um ou mais funcionários para, no horário de expediente, atender o 
CONTRATANTE. 
 
5.1.5 – responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer 
outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, na execução deste Contrato, 
ficando, ainda, o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 
 



 

 

 

17 

5.1.6 – ressarcir o CONTRATANTE ou terceiros de eventuais prejuízos provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados ou prepostos, na execução do 
Contrato. 
 
5.1.7 – cumprir e fazer cumprir, por intermédio de seus prepostos ou conveniados, leis, 
regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades 
competentes, relacionadas à execução do Contrato. 
 
5.1.8 – abster-se de divulgar a sua condição de CONTRATADA do CONSELHO REGIONAL DE 
BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO para fins de publicidade e marketing. 
 
6 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.1 - O CONTRATANTE obriga-se a: 
 
6.1.1 - requisitar as passagens em tempo hábil. 
 
6.1.2 – acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante 
designado.  
 
6.1.3 – responsabilizar-se pela comunicação tempestiva das questões relativas ao Contrato.  
 
6.1.4 – efetuar o pagamento nas condições e preços estipulados.  
 
6.1.5 – fornecer à CONTRATADA todas as informações e documentos necessários de forma a 
propiciar a execução do Contrato.   
 
7 – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO PARA EXECUÇÃO 
 
7.1 – A vigência do Contrato terá início a partir de sua assinatura, com a duração de 12 (doze) 
meses, não podendo ser prorrogado.  
 
8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato serão custeadas pelo Orçamento da 
CONTRATANTE, na rubrica de n.º 6.3.1.3.02.04 (Passagens).  
 
9 - DA RESPONSABILIDADE FISCAL, TRABALHISTA E OUTRAS 
 
 9.1 - O serviço objeto do presente Contrato será prestado pela equipe técnica do 
CONTRATADO, especificado na proposta apresentada por ocasião da licitação. 
 
9.2 - O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários 
decorrentes da execução dos serviços deste Contrato. 
 
9.3 - O CONTRATADO obriga-se a obedecer todas as normas legais editadas pelos órgãos 
públicos que disciplinem a sua atividade. 
 
9.4 - O CONTRATADO responsabiliza-se pelo custo da execução deste Contrato. 
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9.5 - O CONTRATADO ressarcirá o CONTRATANTE por irregularidades que der causa, ainda 
que resultantes de imperfeições técnicas, bem como por todos os ônus que seus funcionários ou 
prepostos vierem a dar causa na execução deste Contrato. 

 

10 - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1. A inexecução total ou parcial do Contrato dá ensejo à sua rescisão, conforme o disposto no 
art. 78, da Lei n.º 8.666/93.   

§ 1o. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

§ 2o. Em caso de rescisão, a CONTRATANTE deverá arcar com todos os débitos 
existentes que ainda não foram quitados. 

§ 3º. Além do não cumprimento das obrigações estabelecidas, são motivos para rescisão 
contratual a transferência, no todo ou em parte, do objeto desse contrato, sem prévia anuência da 
CONTRATANTE. 

§ 4º. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  

 
10.2. A CONTRATADA responderá perante a CONTRATANTE por todos e quaisquer prejuízos 
de que for responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço pactuado, 
seja por infringência da disposição regulamentar. 

§ 1o. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a CONTRATADA está 
sujeita às seguintes sanções: 

I - advertência;  

II - multa na forma prevista no item seguinte; 

III - suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o 
Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07, por prazo de até 2 (dois) anos.  

§ 2o. A CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA a seguinte multa: 

I - de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, pela recusa do licitante em assinar o 
contrato, sem motivo justificado, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável 
via de execução e compensável pelo Conselho de qualquer crédito porventura existente; 

II – diária de 1% (um por cento) do fornecimento mensal das passagens, até a data da 
correção da falha, imperfeição ou irregularidade, quando não forem cumpridas fielmente as 
condições pactuadas, a não ser por motivo de força maior, definido em lei e reconhecido pelo 
CONTRATANTE;  

§ 3o. As multas aplicadas pela CONTRATANTE serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA ou recolhidas na conta corrente da mesma. 

§ 4o. Em qualquer hipótese, a CONTRATADA será notificada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

§ 5o. As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive 
aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90). 
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11 - DA FISCALIZAÇÃO 
    
11.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, a quem 
competirá dirimir as dúvidas referentes à execução do serviço, não excluindo nem reduzindo a 
responsabilidade técnica do CONTRATADO, por quaisquer irregularidades, inclusive perante 
terceiros. 
 

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 - Fica eleito o foro da Cidade de Curitiba – Estado do Paraná, com a exclusão de qualquer 
outro, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente Contrato. 
 
Lido e achado conforme entre as partes e por estarem assim justos e contratados, lavrou-se este 
Contrato em 2 (duas) vias de igual teor, por todos assinado, atendidas as formalidades legais, 
para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 
 

Curitiba (PR),      de          de 2014. 
 
 
 

 
Jorge Augusto Callado Afonso 

CRBio 08.085/07-D 
Conselheiro Presidente 

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO 

 

 
 

CONTRATADO 

 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
___________________________________ 
Nome:  
End: 
CPF 
 
___________________________________ 
Nome:  
End: 
CPF: 
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CONVITE Nº 002/2014 
 
 

ANEXO II 
 
 

EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 

 
(MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO) 

 
 
 
 
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa 

___________________________, vem pela presente informar que credenciamos o (a) Senhor (a) 

__________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº _______________ e CPF nº 

______________________, para participar da Licitação, modalidade CONVITE Nº 002/2014, 

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato 

necessário ao fiel cumprimento do presente credenciamento. 

 
 
Curitiba, Paraná  ____ de __________ de 2014. 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal da empresa  
 
 
 
 
 
 
AVISO: 
 
O REPRESENTANTE LEGAL ACIMA DESIGNADO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM 
ESTA CARTA, O DOCUMENTO DE IDENTIDADE E CPF OU CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO. 
TAL SOLICITAÇÃO VISA, TÃO SOMENTE, IDENTIFICAR O REPRESENTANTE LEGAL. 
* ESTA CARTA DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DO ENVELOPE “A”, TER A 
ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA E ESTAR JUNTAMENTE COM A CÓPIA 
AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL. 

 
 



 

 

 

21 

CARTA CONVITE Nº 002/2014 
 
 

ANEXO III 
 

 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA ) 
 

 
 
 
 
 
À Comissão de Licitação do CRBio-07 
 
 
A proponente abaixo assinada, participante da licitação na modalidade CONVITE Nº 002/2014, 

por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, que não pretende recorrer da decisão 

da Comissão de Licitação que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, 

ao direito de recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo e concordando com o 

prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes da proposta 

de preço dos proponentes habilitados. 

 
 
 
 
...........................(Cidade), ....de..........................de 2014. 
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ANEXO IV 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE) 
 
 
 
 
 
À Comissão de Licitação do CRBio-07 
 
 
 
Declaramos para os fins do CONVITE Nº 002/2014 do CRBio-07 na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, de que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
...........................(Cidade), ....de..........................de 2014. 
 
 
 
 
 
 
(assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO V 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 
 
 
 
 
 
 
..............................., inscrito no CNPJ nº .........................., por intermédio de seu representante  

legal   o(a)  Sr(a)  .......................................,  portador  da   Carteira   de Identidade 

.............................. e do CPF ...................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27  de outubro de 1999 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
 
 
 
...........................(Cidade), ....de..........................de 2014. 
 
 
 
 
 
................................................. (assinatura do representante legal) 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  
E  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
................................................. (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº ........... , por 

intermédio de seu representante    legal,    o    Sr. ...............................(nome   do representante), 

portador da Cédula de Identidade RG nº ......................... e do CPF nº ..............                              , 

DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada: 

 

(    ) microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do 

mesmo diploma; OU 

 

(    ) cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007;  

 

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela  referida  Lei  Complementar,  

para  fins  de  participação  na presente licitação. 

 
 
 
...........................(Cidade), ....de..........................de 2014. 
 
 
 
 
[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 
 
 
 


