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CONVITE N.º 001/2013 
 

O CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7.ª 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, informa que realizará LICITAÇÃO na modalidade “CONVITE” do 
tipo “TÉCNICA E PREÇO”, a ser executada pelo regime de “PREÇO GLOBAL”, 
objetivando a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços especializados 
para criação de projeto gráfico e diagramação da Revista “BIOPARANÁ”, conforme 
autorização do Presidente do CRBio-07, Jorge Augusto Callado Afonso, constante no 
processo n.º 077/2013 e condições estabelecidas neste Edital. Os Documentos para 
Habilitação, Proposta Técnica e a Proposta de Preço deverão ser entregues no dia 22 de 
maio de 2013, às 14h30, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, conjunto 1010, 
Edifício Bantiba, Centro, em Curitiba, Estado do Paraná, com abertura prevista para a 
mesma data e horário. O processo licitatório e a execução do contrato se regerão pelas 
disposições contidas na Lei n.º 8.666/93.  
 
1. DA ABERTURA 
 
1.1 O RECEBIMENTO E A ABERTURA dos envelopes DOCUMENTAÇÃO PARA 
HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO dar-se-ão na sede do 
CRBio-07, sito à Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, Conjunto 1010, Centro, 
Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80020-915, às 14h30 do dia 22/05/2013, tendo início 
pela abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1 É finalidade desta licitação a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de 
serviços especializados para criação de projeto gráfico e diagramação da Revista 
“BIOPARANÁ”.  
 
3. AMPARO LEGAL 

 
3.1 A presente licitação será regida pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, publicada 
no Diário Oficial da União de 22/06/93, alterada pela Lei n.º 8.883 de 08 de junho de 
1994, publicada no Diário Oficial da União de 09 de junho de 1994, bem como pelas 
disposições consignadas neste CONVITE, constituindo-se licitação do tipo TÉCNICA E 
PREÇO. 
 
3.2 A documentação e as propostas relativas à licitação serão recebidas em Sessão 
Pública a realizar-se no dia 22 de maio de 2013, às 14h30 no seguinte endereço: Avenida 
Marechal Floriano Peixoto, 170 – Conjunto 1010 – Edifício Bantiba – Centro – 
Curitiba/PR. 
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4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 As empresas que tenham como objeto a realização dos serviços de que trata este 
Edital e que atendam todas as exigências contidas no mesmo, inclusive, nos anexos. 
 
4.2 Os envelopes de Documentação para Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de 
Preço deverão ser entregues na data, hora e local em que se realizará a abertura da 
licitação, por representante legal da empresa ou por seu representante legalmente 
constituído, mediante procuração com firma reconhecida. 
 
4.3 As empresas interessadas deverão retirar o edital no endereço sito à Avenida 
Marechal Floriano Peixoto, 170 – Conj. 306 ou solicitá-lo por e-mail enviando em anexo, 
documento de solicitação em papel timbrado da empresa ou papel branco/reciclado com 
carimbo do CNPJ assinado pelo seu representante legal. As solicitações por e-mail 
deverão ser encaminhadas para secretaria@crbio-7.gov.br 
 
5. DAS CAUSAS DE EXCLUSÃO 
 
Não podem participar deste certame as empresas especializadas: 
 
5.1 Que não se enquadrem ou não atendam as condições estabelecidas no item 6.1 e 
demais itens e condições estabelecidas neste Edital; 
 
5.2 Estejam sob falência, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou com a mesma composição societária; 
 
5.3 Tenham sido declarados inidôneos para licitar e contratar com a Administração 
Pública, ou que estejam impedidos ou suspensos de contratar e licitar com o Conselho 
Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07; 
 
5.4 Possuam entre seus sócios ou integrantes, empregado do Conselho Regional de 
Biologia da 7ª Região – CRBio-07 ou Conselheiro, em qualquer nível hierárquico, bem 
como ex-Conselheiros desligados há menos de 1(um) ano da data de abertura desta 
licitação. 
 
6. CREDENCIAMENTO 
 
6.1 As empresas licitantes que desejarem poderão, na abertura da sessão deste certame, 
credenciar representante legal para tomar qualquer decisão relativa a todas as fases do 
processo licitatório, cujo representante deverá apresentar o credenciamento (procuração 
ou instrumento constitutivo da empresa – estatuto/contrato social, no caso do 
representante ser sócio da empresa licitante), mediante cópia autenticada em Cartório 
daqueles documentos ou com apresentação do original para ser autenticado pela 
Comissão de Licitação, acompanhado de cópia do documento de identidade do 
representante; 
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6.2 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um 
licitante. 
7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
7.1 No local, data e hora fixados na cláusula 1.1, apresentarão os licitantes suas 
propostas em 3 (três) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, 
respectivamente “A”, “B” e “C”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um 
deles as seguintes indicações: 
 
I - ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL  
CNPJ Nº 
CONVITE N.º 001/2013 
 
II - ENVELOPE “B” - PROPOSTA TÉCNICA 
RAZÃO SOCIAL  
CNPJ Nº 
CONVITE N.º 001/2013 
 
III - ENVELOPE “C” - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL  
CNPJ Nº 
CONVITE N.º 001/2013 
 
8. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A” 
 
A habilitação consistirá na apresentação dos seguintes documentos para Pessoa Jurídica: 
 
8.1 – Contrato Social e alterações; 
8.2 – Comprovante de inscrição no CNPJ; 
8.3 – Certidão de regularidade perante o FGTS; 
8.4 – Certidão de regularidade perante o INSS; 
8.5 – Certidão Negativa Federal; 
8.6 – Certidão Negativa Estadual; 
8.7 – Certidão Negativa Municipal; 
8.8 – Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 
9.854/99). (ANEXO VI) 
 
8.9 Os documentos deverão constar dentro do envelope “A” seguindo a ordem 
solicitada acima, para agilizar a conferência dos mesmos pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação. 
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8.10 Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do 
artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93, e rubricados pelo representante 
legal do licitante. 
 
9. PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE “B” 
 
9.1 O documento do ENVELOPE “B” - PROPOSTA TÉCNICA deverá conter todos os 
documentos necessários à comprovação dos itens avaliados, tal qual especificado no 
Termo de Referência. 
 
10. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “C” 
 
10.1 Os documentos do ENVELOPE “C” – “PROPOSTA DE PREÇOS” deverão ser 
apresentados em 2 (duas) vias, exclusivamente no impresso padronizado fornecido pela 
administração (Anexo VIII), as quais deverão ser digitadas, devidamente rubricadas e ter 
firma reconhecida da assinatura do representante legal. Os preços serão apresentados 
em algarismos e por extenso e cotados em moeda nacional, prevalecendo, em caso de 
discrepância, a indicação por extenso. 
 
10.2 Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições das 
propostas ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
10.3 As empresas participantes poderão ser representadas no ato licitatório por seu 
representante legal, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato 
Constitutivo acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do 
instrumento procuratório, outorgado pelo representante legal da empresa, com firma 
reconhecida.  Estes documentos deverão ser entregues fora de qualquer envelope ao 
Presidente da Comissão de Licitação, junto com os envelopes “A”, “B” e “C”.  Os licitantes 
que não se fizerem presentes pela forma estabelecida nesta cláusula, ficarão impedidos 
de se manifestar durante os trabalhos. 
 

10.3.1 Do instrumento procuratório mencionado na cláusula 10.3 deve constar a 
outorga de poderes para a prática de todos os atos inerentes à licitação, inclusive para 
desistência de recursos. 
 

10.3.2 A carta de credenciamento (Anexo V), a ser apresentada juntamente com a 
carteira de identidade do credenciado e documento que comprove os poderes do 
outorgante, substitui, para todos os fins, a procuração a que se refere a cláusula 10.3, 
inclusive no que concerne aos poderes para a prática de todos os atos da licitação e 
renúncia ao direito de recorrer. 
 
10.4 A cotação de preços será feita em moeda nacional, englobando todas as despesas 
relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, 
tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao 
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cumprimento do objeto desta licitação. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou 
reajuste de preços será considerada. 
– O licitante entregará o ENVELOPE “C”, contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, que 
deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa ou em papel branco/reciclado 
com o carimbo de CNPJ da empresa, em 02 (duas) vias originais, redigida em linguagem 
clara, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, assinada na última folha e 
rubricada nas demais, seguindo o modelo do Anexo VIII. 
 
10.5 Serão desclassificadas as propostas que desobedecerem às condições do presente 
Edital. 
 
10.6 O prestador de serviço deverá levar em consideração, na apresentação de sua 
proposta, os tributos incidentes sobre a execução dos serviços objeto desta licitação. 
 
10.7 Não serão aceitas propostas remetidas via fax, telex, correio e correio eletrônico, 
somente sendo admitidas propostas entregues pelo preposto da empresa e dentro do 
ENVELOPE “C” lacrado. 
 
11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
11.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer 
os licitantes, com os envelopes “A”, “B” e “C”, apresentados na forma anteriormente 
definida. Os licitantes se farão presentes por seus representantes legais, procuradores ou 
prepostos que, para tanto, deverão estar munidos da carta de credenciamento, firmada 
pelo representante legal da empresa, com poderes para praticar todos os atos da 
licitação, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações e se manifestar quanto à 
desistência de interposição de recurso. 
 
11.2 Nesta sessão, serão recebidos os envelopes “A” – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, “B” – PROPOSTA TÉCNICA e “C” – PROPOSTA DE PREÇOS de todos 
os licitantes presentes, devidamente lacrados, que serão rubricados pelos membros da 
Comissão de Licitação e representantes dos licitantes presentes. Em seguida serão 
abertos os envelopes “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de todos os licitantes, 
podendo a documentação deles constante ser examinada por todos os representantes 
devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão 
de Licitação. Caso seja necessário, a sessão poderá ser suspensa para análise da 
documentação apresentada nos envelopes “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e 
posterior julgamento da habilitação. 
 
11.3 No caso de a sessão ser suspensa para julgamento de habilitação, os envelopes “B” 
– PROPOSTA TÉCNICA e “C” – PROPOSTA DE PREÇOS serão mantidos lacrados, sob 
a guarda da Comissão de Licitação. 
 
11.4 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos 
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representantes credenciados. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem 
integralmente às condições previstas na cláusula 8 deste edital. 
 
11.5 Comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura 
dos envelopes “B” – PROPOSTA TÉCNICA, desde que todos os licitantes renunciem 
expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste caso, serão 
devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes “B” – PROPOSTA DE TÉCNICA e “C” 
– PROPOSTA DE PREÇOS, fechados. 
 
11.6 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, será 
designada data para abertura dos envelopes “B“ – PROPOSTA TÉCNICA, observado o 
prazo de recurso estabelecido em lei para modalidade CONVITE que é de 02 (dois) dias 
úteis (Art. 109, § 6.º: “No caso de todos os licitantes estarem presentes, a intimação para 
a nova data dar-se-á na própria sessão pública, dispensada a publicação na imprensa 
oficial ou notificação.”). 
 
11.7 Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá 
desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento. 
 
11.8 No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas técnicas e decorrido o 
prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência 
expressa por todos os licitantes ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão 
abertas as propostas técnicas dos licitantes habilitados, devolvidos os envelopes “B” – 
PROPOSTA TÉCNICA e “C” – PROPOSTA DE PREÇOS, mediante recibo, aos 
inabilitados. 
 
11.9 Quando da abertura dos envelopes “B” – PROPOSTA TÉCNICA apresentados por 
todos os licitantes habilitados, as propostas técnicas serão avaliadas por meio da 
atribuição de pontuação – no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) pontos – considerando-se 
os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I). 
 
11.10 Serão desclassificadas as propostas técnicas às quais forem atribuídas pontuações 
inferiores a 50 (cinquenta) pontos. 
 
11.11 No caso de a sessão ser suspensa para aferição da proposta técnica, os envelopes 
“C” – PROPOSTA DE PREÇOS serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de 
Licitação, desde que rubricados por seus membros e pelos licitantes presentes 
devidamente credenciados. 
 
11.12 Da sessão de abertura e avaliação dos envelopes “B” será lavrada ata 
circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados, da qual constará 
expressamente as razões que levaram à atribuição das notas técnicas de cada um dos 
licitantes. 
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11.13 Comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura 
dos envelopes “C” – PROPOSTA DE PREÇOS, desde que todos os licitantes renunciem 
expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa ao julgamento da proposta 
técnica. Neste caso, serão devolvidos aos licitantes desclassificados os envelopes “C” – 
PROPOSTA DE PREÇOS, fechados. 
 
11.14 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, será 
designada data para abertura dos envelopes “C” – PROPOSTA DE PREÇOS, observado 
o prazo de recurso estabelecido em lei para modalidade de “carta convite” que é de 02 
(dois) dias úteis, Art. 109, parágrafo 6º. No caso de todos os licitantes estarem presentes, 
a intimação para a nova data dar-se-á na própria sessão pública, dispensada a publicação 
na imprensa oficial ou notificação. 
 
11.15 Ultrapassada a fase de julgamento das propostas técnicas, a Comissão de 
Licitação não mais poderá desclassificar os licitantes por motivos relacionados à proposta 
técnica e à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o 
julgamento. 
 
11.16 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às 
disposições deste edital, aquelas com preço excessivo e aquelas que tiverem preço 
manifestamente inexequível. 
 

11.16.1 Havendo dúvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixará 
a Comissão prazo não inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o(s) licitante(s) 
comprove(m) a viabilidade de seus preços, solicitando-lhe(s) a composição dos preços 
unitários. 
 
11.17 A licitação somente poderá ter prosseguimento se houver a apresentação de três 
propostas válidas, na forma do disposto na cláusula 11.16.  
 
11.18 Se não houver a apresentação de no mínimo três propostas válidas, conforme 
previsto na cláusula 11.17, poderá a Comissão suspender a sessão e baixar o processo 
em diligência para o setor requisitante a fim de que seja justificado se há limitação do 
mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, na forma do disposto no § 7.º, do art. 
22, da Lei n.º 8.666/93.  
 

11.18.1 Caso uma destas circunstâncias tenha sido devidamente comprovada, 
poderá a Comissão dar prosseguimento ao certame com número inferior ao de três 
propostas válidas. Caso contrário, deverá ser realizada nova licitação. 
 
11.19 A classificação das propostas será realizada de acordo com a média ponderada 
das valorações das propostas técnicas e de preços, sendo declarada vencedora a licitante 
que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme a 
fórmula e os pesos seguintes: 
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Ncf = 0,6 Nt + 0,4 Nf, em que: 
 
Ncf = Nota de classificação final alcançada pela licitante; 
Nt = Nota técnica obtida pela licitante; 
Nf = Nota financeira obtida pela licitante, calculada pela fórmula Nf = Pmin x 100, em que: 
                   P 
P = Preço ofertado pela licitante classificada para a execução dos serviços; e 
Pmin = Preço mínimo ofertado 
 
11.20 No caso de empate entre as notas de classificação final, será utilizado como critério 
de desempate o sorteio, segundo determina o artigo 45, parágrafo 2º da Lei nº 
8.666/1993. 
 
11.21 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas 
das causas que deram origem a tal situação. 
 
11.22 O julgamento das propostas de preços (envelopes “C”) e a classificação final das 
propostas será objeto de ata circunstanciada, rubricada pelos representantes 
credenciados. 
 
11.23 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) 
dias, contados da data da sua entrega. 
 

11.23.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse 
do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região, este poderá solicitar a prorrogação da 
validade da proposta por igual prazo. 
 
11.24 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 
 
11.25 A critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser relevados erros ou 
omissões formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO 
 
12.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Presidente do Conselho Regional 
de Biologia da 7ª Região, será o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura do contrato, o que 
deverá fazê-lo no prazo de 03 (três) dias úteis.  
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12.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá o Presidente 
do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região, sem prejuízo da aplicação das sanções 
administrativas ao faltoso, convocar os licitantes remanescentes que tiverem sido 
habilitados, na respectiva ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
13 – DOS RECURSOS 
 
13.1 Dos atos da Comissão de Licitação cabem: 
 

13.1.1 Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou 
da lavratura da ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
e) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei no 8.666/93. 
 
13.1.2 A intimação dos atos referidos no sub-item 13.1.1, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e 

“e”, será feita através de publicação no site do Conselho, salvo para os casos previstos 
nas letras “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes ao ato com sede na Avenida 
Marechal Floriano Peixoto, 170 , Conj. 1010, Centro, Curitiba, PR, CEP 80.020-915, Fone: 
(41) 3079-0077, que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrado em ata. 

 
13.1.3 Os recursos previstos nas alíneas a e b, do sub-item 13.1.1, terão efeito 

suspensivo, podendo a Presidente da Comissão de Licitação, motivadamente, e 
presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais. 
 
13.2 Dos recursos interpostos serão comunicados aos demais licitantes, que poderão 
impugná-los no prazo de 02 (dois) dias úteis; 
 
13.3 O recurso será dirigido à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a qual poderá reconsiderar 
sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, dirigi-lo à 
Presidência do Conselho, devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, 
sob pena de responsabilidade. 
 
13.4 A impugnação aos termos do Edital de Licitação promovida por qualquer licitante, 
para correção de falhas ou irregularidades que o viciarem, deverá ser dirigida à 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação, sob pena de decadência do direito, não tendo tal manifestação 
efeito de recurso. 
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14 – DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
14.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
da sua assinatura.  
 
14.2 O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, 
II, da Lei n.º 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para 
o CONTRATANTE.  
15 – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES 
 
15.1 As responsabilidades das partes contratantes constam na minuta de Contrato de 
Prestação de Serviços que integra o Anexo II deste Edital. 
 
16 – DA RESCISÃO 
 
16.1 A rescisão das obrigações decorrentes da presente Licitação se processará de 
acordo com o que estabelecem os artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
17 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
 
17.1 Por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente 
comprovado, a Administração poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por 
ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que tal ato 
possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 
da Lei nº 8.666/93; 
 
17.2 A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvando o disposto no 
parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93; 
 
17.3 No caso de cancelamento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
18 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
18.1 O pagamento do projeto gráfico será realizado em uma única parcela no prazo de 
até 28 (vinte e oito) dias da assinatura do contrato, mediante a apresentação da nota 
fiscal emitida pela contratada. 
 
18.2 O pagamento dos serviços de diagramação será realizado por edição, sendo este 
efetuado até o 5º (quinto) dia útil após a realização do serviço, mediante apresentação de 
nota fiscal emitida pela contratada.  
 
18.3 A efetivação do pagamento será realizada através de boleto bancário ou via depósito 
em conta corrente da contratada. Se optar pelo depósito em conta corrente, a contratada 
deverá passar as informações bancárias para o CRBio-07 para que constem no contrato. 
Caso haja alteração das informações bancárias, fica a contratada responsável em 
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comunicar oficialmente o CRBio-07 com antecedência mínima de 10 dias da data do 
pagamento. 
 
19 – DOS VALORES 

 
19.1 Para os serviços especificados no objeto deste será pago o valor máximo de:  
 
A) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o projeto gráfico. 
B) R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a diagramação referente as 04 (quatro) edições da 
revista BIOPARANÁ. 
 
Observação: Após manifestados os valores acima, conclui-se que o valor total máximo a 
ser pago pelo objeto deste edital será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  
 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
20.1 Os recursos para cobrirem as despesas decorrentes com a aquisição do objeto desta 
licitação estão consignados no Orçamento do CRBio-07 para o exercício de 2013 sob o 
número de rubrica 6.3.1.3.02.01.041 e serão alocados nos Orçamentos dos exercícios 
seguintes em rubrica própria, caso necessário. 
 
21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste Edital, 
quer por omissão, quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dúvidas. 
 
20.2 A Comissão de Licitação poderá solicitar, a qualquer licitante ou a terceiros, 
informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
20.3 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitação, assessorando-a 
quando necessário profissional de reconhecida competência técnica, integrante ou não 
dos quadros da administração pública, desde que não vinculados direta ou indiretamente 
a qualquer dos licitantes. 
 
20.4 A Comissão de Licitação julgará e classificará as propostas apresentadas, 
encaminhando o relatório de suas conclusões para homologação pelo Presidente do 
Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07. 
 
20.5 Quem quiser se fazer representar deverá apresentar Carta Credencial conforme 
modelo ANEXO V, indicando representante legal para fins de Licitação. 
 
20.6 Não serão levadas em consideração pelo Conselho Regional de Biologia da 7ª 
Região em qualquer das fases do procedimento, consultas, pleitos ou reclamações que 
não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipótese alguma 
serão aceitos entendimentos verbais entre as partes. 
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20.7 Para esclarecimento e informações aos licitantes: de segunda a sexta-feira das 
09h30min às 17h30min através do e-mail secretaria@crbio-7.gov.br 
 
20.8 Prazo da prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, devendo o extrato de 
contratação ser publicado no Diário Oficial. 
 
20.9 A prorrogação do contrato será permitida na forma da legislação vigente e será 
reajustado conforme o INPC. 
 
20.10 Prazo de validade das Propostas: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 
abertura dos envelopes. 
 
20.11 Serão desclassificadas as propostas de preços de valor superior ao estimado para 
a contratação. 
 
20.12 Recomenda-se a participação da licitante em todos os atos públicos da presente 
licitação. 
 
20.13 Constituem motivos para rescisão do Contrato que será firmado com a licitante 
vencedora, aqueles enumerados pelos Artigos 77, 78, 79 da Lei 8.666/93, e por qualquer 
das partes mediante aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias. 
 
20.14 Sem prejuízo do ato da rescisão poderão ser aplicadas as sanções previstas pelos 
Artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93. 
 
20.15 A licitante vencedora contratada ficará obrigada a cumprir fielmente as condições e 
exigências previstas pelo Artigo 66 e seguintes - DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS, da 
Lei Nº 8.666/93. 
 
20.16 Pela inadimplência das obrigações contratuais, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades previstas nos Artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se à multa 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratado que neste caso inclui o valor 
global pago pelo projeto gráfico e pela diagramação da revista, quantia esta que será 
descontada dos pagamentos devidos e, em caso de não serem suficientes, o restante 
será cobrado diretamente da CONTRATADA e, na recusa desta, judicialmente. 
 
20.17 A execução dos serviços objeto da presente licitação, será acompanhada e deverá 
ter aprovação prévia do CRBio-07, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade 
técnica da licitante vencedora, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, 
ainda que resultantes de imperfeições técnicas (Artigo 7º, da Lei 8.666/93). 
 
20.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento.  
 
20.19 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

mailto:secretaria@crbio-7.gov.br
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20.20 As propostas de preços, caso não retiradas pelos licitantes no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar do término do certame, poderão ser inutilizadas pela Comissão 
de Licitação. 
 
20.21 Acompanham este instrumento convocatório os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II - Minuta Contratual 
Anexo III – Recibo de retirada de Edital 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Superveniência 
Anexo V - Modelo de Credencial 
Anexo VI – Declaração relativa ao trabalho de menores 
Anexo VII – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 
Anexo VIII – Modelo de Proposta de Preço. 
 
20.22 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os 
princípios que informam a atuação da Administração Pública.  
 
20.23 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis 
caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à 
realidade dos fatos.  
 
20.24 O foro da cidade de Curitiba é designado como o competente para dirimir quaisquer 
controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela 
decorrentes. 
 

Curitiba, 03 de maio de 2013. 
 
 

 
Andréa Graciano dos Santos Figueiredo 

CRBio 25.228-07D  
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

CONVITE Nº 001/2013 
 
 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA  
CRIAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO  

 
 
 

1. OBJETO 
 
REVISTA BIOPARANÁ. 
 
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

A) Criação do projeto gráfico para a revista BIOPARANÁ. 
B) Diagramação de 04 (quatro) edições da revista BIOPARANÁ. 

 
3. VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 
 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Os serviços objeto do contrato a ser firmado deverão ser executados em softwares 

específicos para diagramação, editoração eletrônica e edição de imagens, entregues em 

formato PDF X-1A, prontos para impressão, e consistem em: 

4.1 Criação de projeto gráfico para a REVISTA BIOPARANÁ – Planejamento e 

definição dos elementos que irão compor o aspecto visual, englobando padrão de layout 

para capa e das seções internas, indicando: famílias tipográficas, elementos gráficos, 

iconologia, mancha gráfica, colunagem, forma de inserção de fotos e outras imagens 

(com legendas e créditos), paleta de cores e demais elementos pertinentes. 

 

4.1.1 A REVISTA BIOPARANÁ possui 4 (quatro) edições por ano (trimestrais) e é 

composta por capa e contracapas, mais 20 (vinte) páginas de miolo, totalizando 24 (vinte 

e quatro) páginas. Exemplares para conhecimento e verificação de outras características 

podem ser retirados na sede do Conselho Regional de Biologia da 7a região Paraná – 

CRBio-07. 
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4.2 Diagramação da REVISTA BIOPARANÁ - Distribuição do conteúdo (textos, fotos, 

ilustrações, gráficos etc.) de acordo com o projeto gráfico aprovado. Nesta fase, devem 

ser apresentadas provas para revisão, por meio de prova impressa em papel e a última 

em formato PDF. 

 

4.2.1 Após a aprovação final de cada edição, a contratada deverá fornecer ao 
CRBio-07 os arquivos abertos no(s) formato(s) de origem, além do arquivo final fechado 
para impressão (em formato PDF X-1A) e uma versão em JPG para ser publicada no site 
oficial do CRBio-07. 
 
5. EQUIPE TÉCNICA 
 
A licitante deverá dispor de equipe técnica com, no mínimo, a seguinte composição: 
 
a) 01 (um) RESPONSÁVEL TÉCNICO – Profissional com formação na área de Desenho 
Industrial, Design Gráfico ou Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e 
experiência mínima de 3 (três) anos. 
 
b) 02 (dois) RESPONSÁVEIS EXECUTIVOS, sendo: 
 
b.1) RESPONSÁVEL EXECUTIVO 01 – Profissional com formação na área de 
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e experiência mínima de 1 (um) ano. 
 
b.2) RESPONSÁVEL EXECUTIVO 02 – Profissional com formação na área de Desenho 
Industrial ou Design Gráfico e experiência mínima de 1 (um) ano. 
 
 
Observações:  

 

- Todos os profissionais apresentados devem comprovar vínculo com a licitante 

através de cópia autenticada do último aditivo ou aditivo consolidado do registro 

comercial da empresa (Contrato Social em vigor) ou cópia autenticada do registro 

funcional (carteira de trabalho). 

- A comprovação de experiência se dará através da apresentação de cópia 

autenticada do diploma dos profissionais indicados. 

- A não apresentação do número mínimo de profissionais solicitados, dentro dos 

perfis mínimos indicados ou a falta de qualquer documento comprobatório, 

acarretará na desclassificação da licitante. 

- Caso forem apresentados mais profissionais que os solicitados, serão 

considerados apenas aqueles com maior pontuação dentro de cada perfil 

solicitado, não havendo a possibilidade de acúmulo ou somatória de pontos. 
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6. FORMA DE ENTREGA 
 
6.1 O material deverá ser enviado por e-mail para a assessoria de comunicação 
contratada pelo CRBio-07, em arquivo com software compatível para uma impressão de 
alta qualidade. A Comissão de Divulgação e Comunicação do CRBio-07 juntamente com 
a assessoria de comunicação avaliará o serviço antes de enviá-lo para a gráfica 
(contratada pelo CRBio-07). 
 
6.2 Após a assinatura do contrato, as informações da assessoria de comunicação serão 
passadas ao responsável da licitante vencedora. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 Comunicar, por escrito, ao Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07, 
quaisquer problemas relacionados à execução do serviço licitado. 
 
7.2 Executar os serviços de criação de projeto gráfico e diagramação de acordo com a 
solicitação do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região - CRBio-07. O prazo para 
entrega do projeto gráfico será de 07 (sete) dias após a assinatura do contrato. 
 
7.3 A Contratada deverá facilitar a ação de fiscalização da comissão de fiscalização do 
Contrato, fornecendo informações ou promovendo acesso aos serviços em execução e 
atendendo prontamente às observações e às exigências por ela apresentadas.   
 
7.4 A Contratada deverá cumprir todas as condições determinadas para execução dos 
serviços estabelecidos no presente Termo de Referência.  
 
7.5 A Contratada deverá executar os serviços solicitados obedecendo aos prazos 
determinados pelo Conselho Regional de Biologia da 7ª Região - CRBio-07.  
 
7.6 A Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
Contratante, sempre por escrito, cujas reclamações atinentes a quaisquer aspectos da 
execução contratual se obriga prontamente a atender, não sendo consideradas quaisquer 
alegações com fundamento em ordens ou declarações verbais.  
 
7.7 Informar ao Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07, acerca de 
eventual irregularidade observada em virtude da prestação dos serviços. 
 
7.8 A Contratada arcará com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e 
com quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de 
acidentes de trabalho, bem como de alimentação, transporte ou outro benefício de 
qualquer natureza dos seus profissionais, preservando o Conselho Regional de Biologia 
da 7ª Região – CRBio-07 de quaisquer demandas, reivindicações, queixas e 
representações de qualquer natureza, resultantes da execução do contrato. 
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7.9 Durante toda a execução do contrato deverá ser mantida, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  
 
7.10 A Contratada, independentemente da atuação da comissão de fiscalização, não se 
eximirá de suas responsabilidades quanto à execução dos serviços, responsabilizando-se 
pelo fiel cumprimento das obrigações constantes neste Termo de Referência.  
 
7.11 A Contratada deverá reparar, corrigir, substituir, total ou parcialmente, às suas 
expensas, serviços objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções, resultantes de execução irregular, de emprego de material ou equipamentos 
inadequados.  
 
7.12 A Contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da 
presente contratação.  
   
7.13 A Contratada indicará um preposto como responsável pelo gerenciamento dos 
serviços, autorizado a tratar com o Contratante a respeito de todos os aspectos que 
envolvam a execução do contrato.   
 
7.14 A Contratada deverá executar serviços de alta qualidade de modo a atender às 
exigências do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07, utilizando 
profissionais próprios, especializados, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo 
integral atendimento de legislação que rege a execução deste Contrato, com ênfase na 
constitucional, tributária, civil, previdenciária e trabalhista, em especial na segurança e 
higiene do trabalho.   
 
7.15 Todo e qualquer custo relacionado a prestação do serviço objeto desta licitação, são 
de responsabilidade da Contratada. 
 
7.16 Após realizado o serviço de diagramação de cada edição, o arquivo deverá ser 
enviado por e-mail para a Assessoria de Comunicação do Conselho e a Comissão de 
Divulgação e Comunicação para aprovação. Somente após aprovado, poderá se 
encaminhado para a gráfica para impressão. 
 
 7.16.1 Os e-mails e membros componentes da Assessoria de Comunicação e da 
Comissão de Divulgação, serão divulgados à empresa licitante vencedora após a 
assinatura do contrato. 
 
 7.16.2 A gráfica que fará impressão será contratada do CRBio-07, e seus dados 
também serão informados após a assinatura do contrato. 
 
7.17 Após receber o arquivo com o conteúdo da revista BIOPARANÁ, a empresa terá um 
prazo inicial de 04 (quatro) dias úteis para fazer a diagramação e enviar por e-mail para a 
assessoria de comunicação e para a Comissão de Divulgação para análise e aprovação. 
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Havendo necessidade de alterações o prazo será de 02 (dois) dias úteis para o envio do 
arquivo. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 Fornecer todas as informações e arquivos necessários à execução do trabalho a ser 
inserido. 
8.2 Efetuar os pagamentos nos prazos acordados. 
 
9. FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 A Comissão de Divulgação e Comunicação do CRBio-07 ficará responsável pela 
fiscalização do cumprimento da qualidade dos serviços prestados e  poderá recusar 
quaisquer serviços, materiais ou acessórios que não atendam às especificações técnicas 
ou que descumpram as condições contratuais, ou ainda, que não atendam ao padrão de 
qualidade desejável e estabelecido neste Termo de Referência. 
 
10. PRODUTO 
 
10.1Revista BIOPARANÁ  

 
11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
 
Formato: 46 x 29,7 – Aberto  
                      21 x 29,7  - Fechado;  
Cores: 4 x 4 – Capa e Miolo; 
Páginas: 20 páginas – Miolo 
               04 páginas – Capa; 
Papel: papel reciclato 150g – Capa; 
            papel reciclato 90 g – Miolo: 
Acabamento: corte/vinco (capa com orelha), manuseio (capa com orelha dobrado), 
grampeado tipo canoa. 
    
12. PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
  
12.1 Esta licitação é do tipo técnica e preço, com peso de 60% (sessenta por cento) para 
a Proposta Técnica e 40% (quarenta por cento) para a Proposta de Preços ou financeira.                                                         
 
12.2 A proponente deverá apresentar nos documentos que compõem sua proposta 
técnica, as comprovações de suas futuras pontuações técnicas, as quais são descritas 
neste anexo, obedecendo ao procedimento estabelecido no parágrafo segundo do artigo 
46, em especial ao disposto no § 1° inciso I, da Lei Federal n.º 8666/93 com suas 
alterações. 
 
12.3 Os atestados ou documentações aqui apresentados serão diligenciados pela 
Comissão de Licitação e em caso de falta de comprovação a pontuação será anulada. 
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12.4 Para o cálculo da pontuação técnica serão analisadas a experiência e a competência 
da proponente na execução dos serviços previstos neste Termo de Referência. 
 
12.5 As Propostas Técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de 0 
(zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos 
no quadro a seguir: 
 

Item Parâmetros Pontuação 
Máxima 

1 Apresentação de Atestados de Capacitação Técnica 
comprovando a execução de serviços similares aos solicitados 
neste Termo de Referência. 

10 

1.1 Apresentação de 1 (um) atestado 4 

1.2 Apresentação de 2 (dois) atestados 6 

1.3 Apresentação de 3 (três) atestados 10 

2 Apresentação de repertório de trabalhos de diagramação que 
apresentem a licitante como responsável (no expediente) – Vias 
originais, que poderão ser devolvidas após o encerramento do 
certame. 

20 

2.1 Apresentação de até 5 (cinco) edições – de, pelo menos, 2 (duas) 
publicações diferentes. 

8 

2.2 Apresentação de 6 (seis) ou mais edições – de, pelo menos, 3 
(três) publicações diferentes. 

12 

2.3 Apresentação de 6 (seis) ou mais edições – de, pelo menos, 4 
(quatro) publicações diferentes. 

20 

3 
Experiência da equipe técnica, comprovada mediante a 
apresentação de diploma. 

70 

3.1 

Profissional a) 01 (um) RESPONSÁVEL TÉCNICO – 
Profissional com formação na área de Desenho Industrial, 
Design Gráfico ou Comunicação Social – Publicidade e 
Propaganda e experiência mínima de 3 (três) anos. 

30 

3.1.1 Profissional a) com até 4 (quatro) anos de experiência 10 

3.1.2 
Profissional a) com mais de 4 (quatro) e menos de 10 (dez) anos 
de experiência 

20 

3.1.3 Profissional a) com 10 (dez) anos ou mais de experiência 30 
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3.2 

Profissional b.1) RESPONSÁVEL EXECUTIVO 01 – 
Profissional com formação na área de Comunicação Social – 
Publicidade e Propaganda e experiência mínima de 1 (um) 
ano. 

20 

3.2.1 Profissional b.1) com até 2 (dois) anos de experiência 8 

3.2.2 
Profissional b.1) com mais de 2 (dois) e menos de 5 (cinco) anos 
de experiência 

12 

3.2.3 Profissional b.1) com 5 (cinco) anos ou mais de experiência 20 

3.3 
Profissional b.2) RESPONSÁVEL EXECUTIVO 02 – 
Profissional com formação na área de Desenho Industrial ou 
Design Gráfico e experiência mínima de 1 (um) ano. 

20 

3.3.1 Profissional b.2) com até 2 (dois) anos de experiência 8 

3.3.2 
Profissional b.2) com mais de 2 (dois) e menos de 5 (cinco) anos 
de experiência 

12 

3.3.3 Profissional b.2) com 5 (cinco) anos ou mais de experiência 20 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 

 
12.6 A classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada das 
valorizações das propostas técnicas e de preços, sendo declarada vencedora a licitante 
que obtiver a maior Nota de Classificação Final, combinando nota técnica e nota 
financeira, conforme a fórmula e os pesos seguintes: 
 
NCF = NOTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL = NCF = NT (0,6) + NF (0,4). 

 
NT = NOTA TÉCNICA 

 
NF = NOTA FINANCEIRA = P Min. = _Menor Preço Ofertado_ X 100 

                                        P         Preço (de cada Licitante) 
P = PREÇO OFERTADO. 

 
P Min. = PREÇO MÍNIMO (Menor Preço Ofertado) 
 

Em que: 

Ncf = Nota de classificação final alcançada pela licitante; 

Nt = Nota técnica obtida pela licitante 

Nf = Nota financeira obtida pela licitante  

P = Preço ofertado pela licitante classificada para a execução dos serviços; e 

Pmin = Preço mínimo ofertado 
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12.6.1 Na apuração das Notas e Índices serão consideradas 2 (duas) casas 
decimais, desprezando-se as frações restantes. 
 
 

12.6.2 A não pontuação (“zerar”) em alguns dos itens gerará a desclassificação da 
proponente. 
 
 

12.6.3 A proponente que não alcançar, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da 
pontuação máxima possível será desclassificada. 
 
 
13. VALOR ESTIMADO  
 
O preço máximo estimado para a contratação pretendida é de R$15.000,00 (quinze mil 
reais), deste será pago o valor máximo de:  
 
A) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o projeto gráfico. 
B) R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a diagramação referente a 04 (quatro) edições da 
revista BIOPARANÁ. 
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CONVITE Nº 001/2013 
 

ANEXO II 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 

O CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO – CRBio-07, Autarquia 
Federal, criado pela Resolução CFBio Nº 62, de 11 de junho de 2005, com sede à 
Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 170, Conjuntos 306/307, Centro, em Curitiba/PR, 
neste ato representado por seu Presidente, Biólogo JORGE AUGUSTO CALLADO 
AFONSO, portador da cédula de identidade  RG Nº 3.565.902-1 SSP/PR e inscrito no 
CPF sob Nº 561.820.079-15, doravante denominada CONTRATANTE e....................., 
inscrita no CNPJ sob Nº ............., com escritório na Rua .................,Curitiba/PR, através 
de seu representante legal, Sr..................., doravante denominada CONTRATADA, 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 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
 
 
O presente tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados para criação de 01 (um) projeto gráfico e diagramação de 04 (quatro) 
edições da revista “BIOPARANÁ”. 
 

I. Especificações da parte técnica 
 

Os serviços objeto do contrato a ser firmado deverão ser executados em softwares 

específicos para diagramação, editoração eletrônica e edição de imagens, entregues em 

formato PDF X-1A, prontos para impressão, e consistem em: 

4.1 Criação de projeto gráfico para a REVISTA BIOPARANÁ – Planejamento e 

definição dos elementos que irão compor o aspecto visual, englobando padrão de layout 

para capa e das seções internas, indicando: famílias tipográficas, elementos gráficos, 

iconologia, mancha gráfica, colunagem, forma de inserção de fotos e outras imagens 

(com legendas e créditos), paleta de cores e demais elementos pertinentes. 

 

4.1.1 A REVISTA BIOPARANÁ possui 4 (quatro) edições por ano (trimestrais) e é 

composta por capa e contracapas, mais 20 (vinte) páginas de miolo, totalizando 24 (vinte 

e quatro) páginas. Exemplares para conhecimento e verificação de outras características 

podem ser retirados na sede do Conselho Regional de Biologia da 7a região Paraná – 

CRBio-07. 
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4.2 Diagramação da REVISTA BIOPARANÁ - Distribuição do conteúdo (textos, fotos, 

ilustrações, gráficos etc.) de acordo com o projeto gráfico aprovado. Nesta fase, devem 

ser apresentadas provas para revisão, por meio de prova impressa em papel e a última 

em formato PDF. 

 

4.2.1 Após a aprovação final de cada edição, a contratada deverá fornecer ao 
CRBio-07 os arquivos abertos no(s) formato(s) de origem, além do arquivo final fechado 
para impressão (em formato PDF X-1A) e uma versão em jpg para ser publicada no site 
oficial do CRBio-07. 

 
 

II. Especificações do produto: revista BIOPARANÁ 
 

a) Formato: 46 x 29,7 – Aberto  
                           21 x 29,7  - Fechado;  

b) Cores: 4 x 4 – Capa e Miolo; 
c) Páginas: 20 páginas – Miolo 

   04 páginas – Capa; 
d) Papel: papel reciclato 150g - Capa; 

                       papel reciclato 90 g – Miolo: 
e) Acabamento: corte/vinco (capa com orelha), manuseio (capa com orelha) dobrado, 

grampeado tipo canoa. 
 

 
III. Quantidade  

 
a) Projeto gráfico: 01 (um) projeto. 
b) Diagramação: 04 (quatro), referente as edições nº 16, 17, 18 e 19. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA: 
 

a) Pelo projeto gráfico: uma parcela única no valor de R$ ..........(.........) no prazo de 
até 28 (vinte e oito) dias após a sua aprovação, mediante a apresentação da nota 
fiscal emitida pela CONTRATADA. 
 

b) Pela diagramação: a importância de R$ .................(........) por edição, sendo o 
pagamento efetuado até o 5º (quinto) dia útil após a realização e aprovação do 
serviço, mediante a apresentação da correspondente nota fiscal. 

 
Parágrafo Primeiro: O pagamento referente ao serviço de diagramação, será efetuado 
ao proponente vencedor até o 5º (quinto) dia útil após a entrega de cada edição, mediante 
apresentação da correspondente Nota Fiscal devidamente atestada pelo CRBio-07. 
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Parágrafo Segundo: O valor acima especificado será válido pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura do contrato.  
 
Parágrafo Terceiro: Se houverem edições especiais, estas deverão ser realizadas 
mediante assinatura de aditivo contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Obriga-se a CONTRATADA a: 
 
a) Comunicar, por escrito, ao Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07, 
quaisquer problemas relacionados à execução do serviço licitado. 
 
b) Executar os serviços de criação de projeto gráfico e diagramação de acordo com a 
solicitação do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região - CRBio-07. O prazo para 
entrega do projeto gráfico será de 07 (sete) dias após a assinatura do contrato. 
 
c) A Contratada deverá facilitar a ação de fiscalização da comissão de fiscalização do 
Contrato, fornecendo informações ou promovendo acesso aos serviços em execução e 
atendendo prontamente às observações e às exigências por ela apresentadas.   
 
d) A Contratada deverá cumprir todas as condições determinadas para execução dos 
serviços estabelecidos no presente Termo de Referência.  
 
e) A Contratada deverá executar os serviços solicitados obedecendo aos prazos 
determinados pelo Conselho Regional de Biologia da 7ª Região - CRBio-07.  
 
f) A Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, 
sempre por escrito, cujas reclamações atinentes a quaisquer aspectos da execução 
contratual se obriga prontamente a atender, não sendo consideradas quaisquer alegações 
com fundamento em ordens ou declarações verbais.  
 
g) Informar ao Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07, acerca de 
eventual irregularidade observada em virtude da prestação dos serviços. 
 
h) A Contratada arcará com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e 
com quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de 
acidentes de trabalho, bem como de alimentação, transporte ou outro benefício de 
qualquer natureza dos seus profissionais, preservando o Conselho Regional de Biologia 
da 7ª Região – CRBio-07 de quaisquer demandas, reivindicações, queixas e 
representações de qualquer natureza, resultantes da execução do contrato. 
 
i) Durante toda a execução do contrato deverá ser mantida, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  
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j) A Contratada, independentemente da atuação da comissão de fiscalização, não se 
eximirá de suas responsabilidades quanto à execução dos serviços, responsabilizando-se 
pelo fiel cumprimento das obrigações constantes neste Termo de Referência.  
   
k) A Contratada deverá reparar, corrigir, substituir, total ou parcialmente, às suas 
expensas, serviços objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções, resultantes de execução irregular, de emprego de material ou equipamentos 
inadequados.  
 
l) A Contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente 
contratação.  
   
m) A Contratada indicará um preposto como responsável pelo gerenciamento dos 
serviços, autorizado a tratar com o Contratante a respeito de todos os aspectos que 
envolvam a execução do contrato.   
 
n) A Contratada deverá executar serviços de alta qualidade de modo a atender às 
exigências do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07, utilizando 
profissionais próprios, especializados, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo 
integral atendimento de legislação que rege a execução deste Contrato, com ênfase na 
constitucional, tributária, civil, previdenciária e trabalhista, em especial na segurança e 
higiene do trabalho.   
 
o) Todo e qualquer custo relacionado à prestação do serviço objeto desta licitação, são de 
responsabilidade da Contratada. 
 
p) Após realizado o serviço de diagramação de cada edição, o arquivo deverá ser enviado 
por e-mail para a Assessoria de Comunicação do Conselho e a Comissão de Divulgação 
e Comunicação para aprovação. Somente após aprovado, poderá se encaminhado para a 
gráfica para impressão. 
 
 A) Os e-mails e membros componentes da Assessoria de Comunicação e da 
Comissão de Divulgação serão divulgados à empresa licitante vencedora após a 
assinatura do contrato. 
 
 B) A gráfica que fará impressão será contratada do CRBio-07 e seus dados 
também serão informados após a assinatura do contrato. 
 
q) Após receber o arquivo com o conteúdo da revista BIOPARANÁ, a empresa terá um 
prazo inicial de 04 (quatro) dias úteis para fazer a diagramação e enviar por e-mail para a 
assessoria de comunicação e para a Comissão de Divulgação para análise e aprovação. 
Havendo necessidade de alterações o prazo será de 02 (dois) dias úteis para o envio do 
arquivo. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
A CONTRATANTE se obriga a: 
 
a) Fornecer todas as informações e arquivos necessários à execução do trabalho a ser 

inserido. 
 

b) Efetuar os pagamentos nos prazos acordados. 
 
 CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
 
Este contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na 
forma da lei, realizando contrato aditivo a ser reajustado pelo índice do INPC. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS:  
 
Constituem motivos para a rescisão do contrato: 
 
a) A CONTRATADA que não cumprir fielmente as condições e exigências previstas neste 

Contrato. 
  

b) A inadimplência das obrigações contratuais, a CONTRATADA estará sujeita as 
penalidades previstas na legislação especializada, observando-se a ordem legal, 
podendo, inclusive, ocorrer a rescisão do contrato, observando-se o contido no artigo 
77, da Lei nº 8.666/93 e/ou multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
contratado que neste caso inclui o valor global pago pelo projeto gráfico e pela 
diagramação da revista, quantia esta que será descontada dos pagamentos devidos e, 
em caso de não serem suficientes, o restante será cobrado diretamente da 
CONTRATADA e, na recusa desta, judicialmente. 

 
c) No caso de não comunicar a CONTRATANTE, das datas e valores de pagamentos 

que deverão ser cumpridos, como o pagamento dos encargos sociais, responderá 
pelas multas, juros e correção monetária, bem como demais penalidades que sofrer a 
CONTRATANTE. 

 
d) A execução dos serviços objeto do Contrato, será acompanhada e deverá ter 

aprovação prévia do CRBio-07, não excluindo, nem reduzindo a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades. 

 
e) Os serviços deverão ser prestados pelos profissionais indicados pela CONTRATADA, 

sendo possível a modificação dos mesmos, apenas com a anuência da 
CONTRATANTE, desde que, não ocorra a diminuição de profissionais indicados e que 
os substitutos detenham o perfil exigido. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:  
 
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, fica eleito o foro 
da Cidade de Curitiba – Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
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 assinadas, atendidas as 
formalidades legais, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 
 

 
Curitiba, ............ de........  de 2013. 

 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO 
JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO 

CRBio 08.085-07D 
Presidente do CRBio-07 

 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 

 
Testemunhas: 
 
Nome:      
CPF nº       
 
Nome:      
CPF nº 
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CONVITE Nº 001/2013 
 
 

ANEXO III 
 

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
 
Recebi do CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO – CRBio-07 cópia do 
Edital de Licitação para contratação de empresa de prestação de serviços 
especializados para a criação de projeto gráfico e diagramação da revista 
“BIOPARANÁ”, modalidade Convite nº 001/2013, composta de 34 páginas, contendo 
todo detalhamento do objeto desta LICITAÇÃO, bem como a minuta do Contrato de 
Prestação de Serviços e demais anexos. Estou ciente de que o recebimento e abertura 
dos envelopes DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E 
PROPOSTA DE PREÇO, será dia 22/05/2013 às 14h30min na sede da autarquia, na 
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170, Conj. 1010, Centro, nesta capital.  
 
 
Curitiba, Paraná ______/________________/______ 
 
 
____________________________________________________________ 
Licitante (Razão Social) 
 
____________________________________________________________ 
CNPJ 
 
____________________________________________________________ 
(DDD) Telefone e fax 
 
____________________________________________________________ 
Nome para contato 
 
____________________________________________________________ 
E-mail 
 
 
AVISO: 
 
AS EMPRESAS RETIRANTES DO PRESENTE EDITAL DEVERÃO PREENCHER A 
FOLHA DE RECIBO ACIMA NO ATO DA RETIRADA DO EDITAL. 
TAL SOLICITAÇÃO VISA, TÃO SOMENTE, INFORMAR AO RETIRANTE DESTE, 
EVENTUAIS CORREÇÕES OU ALTERAÇÕES EM SEUS DISPOSITIVOS. 
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CONVITE Nº 001/2013 
 
 

ANEXO IV 
 
 
 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA) 
 
 
 
 
A _________ (nome da empresa), CNPJ Nº ________, sediada à 
_____________(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo Licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Curitiba, Paraná,            de                           de 2013. 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal da Empresa (firma reconhecida) 
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CONVITE Nº 001/2013 
 
 

ANEXO V 
 
 
 
 
 

EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

(MODELO DE CREDENCIAL) 
 
 
 
 
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 001/2013, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a 
recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessário ao fiel cumprimento do presente 
credenciamento. 
 
 
Curitiba, Paraná  ____ de __________ de 2013. 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal da Empresa (firma reconhecida) 
 
 
 
 
 
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. 
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CONVITE Nº 001/2013 
 
 

ANEXO VI 
 
 
 

 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
 

DECLARAÇÃO RELATIVA AO 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 em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso 

XXXIII, art. 7º da Constituição Federal e Lei nº 9.854/99. 

 
 
 
 
 

................................................ 
(data) 

 
.................................................................................. 

                     Assinatura do Responsável Legal da Empresa (firma reconhecida) 
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CONVITE nº 001/2013 
 
 

ANEXO VII 
 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 
 

(SUGESTÃO) 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 
 
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ................................, CNPJ ...................... 

estabelecida  no  endereço..........................,  prestou com qualidade os  serviços  de  

criação de projeto gráfico e diagramação de revistas,  atendendo  a  todas  as  

condições  pré-estabelecidas  no contrato.  

 

 

 

................................................ 
(data) 

 
.................................................................................. 

                       Assinatura do Responsável Legal da Empresa (firma reconhecida) 
 

 

 

 

 

* O atestado deverá ter o carimbo com CNPJ da empresa bem como firma reconhecida 

do representante legal. 
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ANEXO VIII 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
 

 

PROCESSO: CONVITE nº 001/2013 
 
DATA DA ABERTURA:     /     / 2013 
 
HORÁRIO: 
 
 
 
NOME DA EMPRESA 
CNPJ 
ENDEREÇO 
 
 
ESPECIFICAÇÃO: PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados para 
criação de projeto gráfico e diagramação da revista “BIOPARANÁ” conforme 
especificações do edital Convite nº 001/2013 e Termo de Referência anexo I do referido 
edital. 
 
 
a) PROJETO GRÁFICO 
Quantidade: 01 (um) 
Valor: R$  
Valor por extenso: 
 
 
b) DIAGRAMAÇÃO 
Quantidade: 04 (quatro) - referente as edições nº 16, 17, 18 e 19. 
Valor cobrado por edição: R$  
Valor por extenso: 
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c) VALOR TOTAL DA PROPOSTA = R$ (valor do projeto gráfico + valor cobrado da 

diagramação por edição x 4) 

Valor total da proposta por extenso:  

 

 

Declaramos estar de acordo com os termos do Edital e a Legislação vigente. 

 

 

Cidade,        de           de 2013. 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da empresa (firma reconhecida). 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

A presente proposta de preço deverá: 
1- Ser digitada, sem emendas e rasuras; 
2- Conter os preços em algarismos e por extenso, ser datada e assinada pelo 
representante legal e ter firma reconhecida da sua assinatura; 
3- A proponente se obrigará, mediante a devolução da proposta preenchida, a cumprir 
os termos nela contido; 
4-A licitação poderá ser anulada em conformidade com a legislação vigente; 
5- O prazo de início: a partir da assinatura do Contrato; 
6- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

  
 
 
 


