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CARTA CONVITE Nº 002/2013 

 
   O CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 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, 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”, objetivando a Contratação de pessoa jurídica que realizará a impressão trimestral da 
Revista “BIOPARANÁ”, conforme autorização do Presidente do CRBio-07, Jorge Augusto Callado 
Afonso, constante no processo nº 078/2013 e condições estabelecidas neste Edital. Os 
Documentos para Habilitação e a Proposta de Preço deverão ser entregues no dia 23 de maio de 
2013, às 14hs30min, 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.  

 
ALÉM DA CARTA CONVITE, INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 
 
ANEXO I - Minuta de Contrato;  
ANEXO II – Recibo de retirada de edital; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Superveniência; 
ANEXO IV – Modelo de Credencial;  
ANEXO V – Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Menores; 
ANEXO VI – Sugestão de Modelo de Atestado de Capacidade Técnica. 
ANEXO VII – Modelo de Proposta de Preço. 
 
 
1- DA ABERTURA 
 
1.1 O RECEBIMENTO E ABERTURA dos envelopes DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 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 14hs30min  do dia 23/05/2013, 
tendo início pela abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”. 
 

2 – DO OBJETO 
 
2.1 – É finalidade desta licitação a contratação de empresa gráfica para impressão da Revista 
“BIOPARANÁ”, veículo de comunicação da Contratante e que deverá seguir os padrões 
mencionados abaixo: 
 

I. Revista: 
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; 
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e) Acabamento: corte/vinco (capa com orelha), manuseio (capa com orelha dobrado), grampeado 
tipo canoa. 

 
I.I. As especificações acima deverão seguir as determinações do arquivo digital que será 
previamente enviado para a empresa contratada. 
 

 
3– AMPARO LEGAL 

 
3.1 – A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, publicada no 
Diário Oficial da União de 22/06/93, alterada pela Lei nº 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 
nesta CARTA CONVITE, constituindo-se licitação do tipo MENOR PREÇO. 

 
3.2 – A documentação e proposta relativas à licitação serão recebidas em Sessão Pública a 
realizar-se no dia 23 de maio de 2013, às 14hs30min no seguinte endereço: Avenida Marechal 
Floriano Peixoto, 170 – Conj. 1010 – Edifício Bantiba – Centro – Curitiba/PR. 
 
4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇAO 
 
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 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. 
 
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 
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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; 
 
6.2 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um licitante. 
 
7 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 
A habilitação consistirá na apresentação dos seguintes documentos para Pessoa Jurídica: 
 
7.1 – Contrato Social e alterações; 
7.2 – Comprovante de inscrição no CNPJ; 
7.3 – Certidão de regularidade perante o FGTS; 
7.4 – Certidão de regularidade perante o INSS; 
7.5 – Certidão Negativa Federal; 
7.6 – Certidão Negativa Estadual; 
7.7 – Certidão Negativa Municipal; 
7.8 – Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante comprovando a experiência 
em serviços gráficos especificamente: impressão gráfica de Revistas; 
7.9 – Apresentar pelo menos 01 (um) exemplar de revista impressa pela Gráfica;  

Observação: Preferencialmente que a revista apresentada esteja impressa em papel 
reciclado, capa e miolo coloridos, para que a Comissão de Licitação verifique a qualidade do 
serviço, objeto contratual deste convite. 

7.10 – 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 1998 (Lei nº 9.854/99). (ANEXO V) 
 

Os documentos deverão constar dentro do envelope nº 01 seguindo a ordem solicitada 
acima, para agilizar a conferência dos mesmos pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação. 

  
 ENVELOPE N.º 01                    

    “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
CARTA CONVITE N.º 002/2013 
RAZÃO SOCIAL           

    CNPJ n.º 
    DATA:                                   
         
    
8 – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02 
 
8.1 – O licitante entregará o ENVELOPE Nº 02, contendo a PROPOSTA DE PREÇO, 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, exclusivamente no impresso padronizado fornecido pela 
administração (Anexo VII), as quais deverão ser preenchidas por processo mecânico pelo licitante 
e devidamente rubricadas pelo 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. 
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ENVELOPE N.º 02                   
    “PROPOSTA DE PREÇO” 

CARTA CONVITE N.º 002/2013 
RAZÃO SOCIAL             

    CNPJ n.º 
    DATA:                                   
     
     
8.2 – Serão desclassificadas as propostas que desobedecerem às condições do presente Edital. 
 
8.3 – O prestador de serviço deverá levar em consideração, na apresentação de sua proposta, os 
tributos incidentes sobre a execução dos serviços objeto desta licitação. 
 
8.4 – 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 nº 02 
lacrado. 
 
8.5 – A proposta deverá ser redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais, seguindo o modelo do Anexo VII. 
 
 
9 – ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 E 02  
 
9.1 – A Comissão de Licitação fará a avaliação com base nos documentos solicitados no item 7, 
deste instrumento convocatório. 
 
9.2 – Após a avaliação, a Comissão procederá a abertura do envelope Nº 02 – PROPOSTA DE 
PREÇOS – preferencialmente no mesmo dia da abertura do envelope Nº 01 – DOCUMENTOS 
PARA HABILITAÇÃO. Se isto não for possível, comunicará aos partícipes, com antecedência, 
nova data para continuidade dos trabalhos. 
 
10 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
10.1 – Após constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, quanto aos documentos 
exigidos neste edital, será declarado o proponente habilitado; 
 
10.2 – Será aberto o envelope com a proposta de preço e considerar-se-á vencedora a licitante 
que atender todas as exigências do Edital e apresentar o MENOR PREÇO, de acordo com 
critérios previstos na Lei nº 8.666/93; 
 
10.3 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) não atenderem às disposições contidas neste edital; 
b) apresentarem preço total, simbólico, irrisório ou incompatível com os preços de mercado; 
c) apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 
 
10.4 – Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a Comissão de Licitação, procederá 
ao sorteio, segundo determina o artigo 45, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/1993; 
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10.5 – A Comissão de Licitação examinará as propostas para verificar se estão completas, se não 
ocorreram quaisquer erros na sua elaboração, e se os documentos foram adequadamente 
assinados; 
 
10.6 – Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepância 
entre os valores propostos, prevalecerá o montante por extenso e se o proponente não aceitar a 
correção do erro, sua proposta será rejeitada; 
 
10.7 – Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas de 
redução sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administração Pública; 
 
10.8 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão de Licitação e os proponentes presentes; 
 
10.9 – A Comissão de Licitação, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender 
às solicitações no prazo por ela estipulado, contado do recebimento da convocação;  
 
10.10 – A Comissão de Licitação poderá desclassificar o licitante até a assinatura do Contrato, por 
despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento da licitação que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa do licitante. 
 
11 – DOS RECURSOS 
 
11.1 – Dos atos da Comissão de Licitação cabem: 
 

11.1.1 – 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. 

 
11.1.2 – A intimação dos atos referidos no sub-item 11.1.1, 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; 
 

11.1.3 – Os recursos previstos nas alíneas a e b, do sub-item 11.1.1, terão efeito 
suspensivo, podendo a Presidente da Comissão de Licitação, motivadamente, e presentes razões 
de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais; 
 
11.2 – Dos recursos interpostos serão comunicados aos demais licitantes, que poderão impugná-
los no prazo de 02 (dois) dias úteis; 
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11.3 – 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; 
 
11.4 – 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. 
 
12 – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
12.1 – 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 03 (três) dias úteis; 
 
12.2 – A Administração poderá prorrogar o prazo do item 12.1, por igual período, nos termos do 
art. 64, §1º da Lei nº 8.666/93. 
 
13 – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES 
 
13.1 – As responsabilidades das partes contratantes constam na minuta de Contrato de Prestação 
de Serviços que integra o Anexo I deste Edital. 
 
14 – DA RESCISÃO 
 
14.1 – 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. 
 
15 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
 
15.1 – 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; 
 
15.2 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvando o disposto no 
parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93; 
 
15.3 – No caso de cancelamento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
16 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
16.1 – O pagamento dos serviços prestados será realizado por edição, sendo este efetuado até o 
10º (décimo) dia após a entrega do material, mediante apresentação de nota fiscal emitida pelo 
contratado.  
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16.2 – O pagamento será efetuado 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.  
 
17 – DOS VALORES 

 
17.1 Para os serviços especificados no objeto desta Carta Convite será pago o valor máximo de 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo este referente à impressão de 04 (quatro) edições da 
revista BIOPARANÁ. 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
18.1 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 
6.3.1.3.02.01.018 e serão alocados nos Orçamentos dos exercícios seguintes em rubrica própria, 
caso necessário. 
 
19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 – 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; 
 
19.2 – A Comissão de Licitação poderá solicitar, a qualquer licitante ou a terceiros, informações e 
esclarecimentos que se fizerem necessários; 
 
19.3 – 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; 
 
19.4 – 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; 
 
19.5 – Quem quiser se fazer representar deverá apresentar Carta Credencial conforme modelo 
ANEXO IV, indicando representante legal para fins de Licitação; 
 
19.6 – 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; 
 
19.7 – Para esclarecimento e informações aos licitantes: de segunda a sexta-feira das 09hs30min 
às 17hs30min através do e-mail secretaria@crbio-7.gov.br 
 
19.8 – Prazo da prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, devendo o extrato de 
contratação ser publicado no Diário Oficial; 
 
19.9 – A prorrogação do contrato será permitida na forma da legislação vigente e será reajustado 
conforme o INPC; 

mailto:secretaria@crbio-7.gov.br
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19.10 – Prazo de validade das Propostas: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 
abertura dos envelopes; 
 
19.11 – Serão desclassificadas as propostas de preços de valor superior ao estimado para a 
contratação; 
 
19.12 – Recomenda-se a participação da licitante em todos os atos públicos da presente licitação; 
 
19.13 – 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; 
 
19.14 – Sem prejuízo do ato da rescisão poderão ser aplicadas as sanções previstas pelos Artigos 
86, 87 e 88 da Lei 8.666/93; 
 
19.15 – 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; 
 
19.16 - 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% do valor total contratado, 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; 
 
19.17 - A execução dos serviços objeto da presente licitação, será acompanhada pelo 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). 
 
 

Curitiba, 15 de maio de 2013. 
 

  
 

Andréa Graciano dos Santos Figueiredo 
CRBio 25.228-07D  

Presidente da Comissão de Licitação 
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CONVITE Nº 002/2013 
 

ANEXO I 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 
 
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 gráfica, destinada a impressão da revista 
“BIOPARANÁ”, veículo de comunicação da CONTRATANTE. Cabe à CONTRATADA, em 
decorrência da celebração deste, a confecção, por sua conta e ordem, das despesas com material 
e pessoal para a realização do supra mencionado objeto: 

 
I. Revista: 
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. 
 

I.I. As especificações acima deverão seguir as determinações do arquivo digital que será 
previamente enviado para a empresa contratada. 
 
II. Quantidade e periodicidade: 

 
a) 4.500 (quatro mil e quinhentos) exemplares da revista por trimestre, sendo a próxima edição a 

de nº 16 correspondente aos meses junho/julho/agosto 2013. Esta edição deverá ser 
impressa e estar entregue na sede do CRBio-07 no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data do recebimento do arquivo por e-mail, o que deverá ocorrer na primeira quinzena do 
mês de junho/2013. 

b) Poderá haver edições extras sendo neste caso o orçamento e a execução acordados através 
de aditivo contratual. 

 
Parágrafo Único - O custo de fotolito/CTP dever ser incluído no valor total da proposta. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a importância de R$ ..............(por extenso) por 
edição, para a impressão da Revista, nos moldes especificados, mediante a apresentação da 
correspondente nota fiscal, devidamente atestada pelo CRBio-07, sendo que o valor acima 
especificado será válido pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato. 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado ao proponente vencedor até o 10º (décimo) dia 
após a entrega de cada edição, mediante apresentação da correspondente Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo CRBio-07. 
 
Parágrafo Segundo: A impressão de edições extras, eventualmente solicitadas pela 
CONTRATANTE deverá ser realizada mediante assinatura de aditivo contratual. 
 
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)Prestar os serviços com eficiência, pontualidade na entrega, sempre mantendo a fidelidade do 
padrão cromático, competência, diligência, cumprindo o estabelecido no objeto da presente 
licitação; 
 
b)Comunicar, por escrito, ao CRBio-07 quaisquer problemas relacionados à execução do serviço 
licitado; 
 
c)Apresentar no mínimo uma prova e se necessário até quatro provas para revisão e aprovação 
da Comissão Divulgação e Comunicação Social do CRBio-07; 
 
d)Produzir fotolitos/CTP; 
 
e)Acompanhar o processo gráfico; 
 
f)Ressarcir eventuais prejuízos causados ao CRBio-07 ou a terceiros, provocados por ineficiência, 
imperícia ou negligência, cometidas, mesmo que por seus empregados, prepostos e outros, na 
execução dos serviços, objeto desta licitação; 
 
g)Responsabilizar-se por todos os custos dos meios necessários e úteis à execução dos serviços 
direta ou indiretamente, assim como pela entrega de todo o material licitado, utilizando sua infra-
estrutura própria; 
 
h)Entregar o exemplar piloto para aprovação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 
data do recebimento do arquivo; 
 
i)Deverá ser entregue a Assessoria de Comunicação deste CRBio-07, 01 (um) exemplar piloto 
impresso em papel reciclato, mantendo a fidelidade do padrão cromático. Apenas para a 
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impressão do piloto será admitida que a mesma seja em papel reciclato com tamanho diferente do 
padrão exigido, porém, esta deverá permitir a leitura do texto original para a avaliação do serviço. 
j)Em sendo necessárias alterações, os prazos para a reentrega do exemplar piloto será de 01 
(um) dia útil, lembrando que o exemplar piloto deverá ser impresso novamente se assim for 
solicitado pela Comissão de Divulgação e Comunicação;  
 
l)Entregar a revista pronta, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da aprovação do 
exemplar piloto.  
 
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) A etiquetar e encaminhar para postagem os exemplares que lhe forem convenientes; 
c) Efetuar os pagamentos nos prazos acordados; 
d) Oferecer modelos do serviço a ser executado. 
 
 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 ou resilição do contrato, observando-se o contido no artigo 77, da Lei nº 
8.666/93; 

 
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 pelo 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 assinado, atendidas as formalidades legais, 
para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 
 

 
Curitiba, ............ de junho 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 002/2013 
 
 

ANEXO II 
 

 
R E C I B O DE RETIRADA DE EDITAL 

 
 
Recebi do CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO – CRBio-07 cópia do Edital de 
Licitação para contratação de empresa gráfica para impressão da Revista “BIOPARANÁ”, 
veículo de comunicação da Contratante, modalidade Convite nº 002/2013, composta de 19 
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 PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO será dia 23/05/2013 às 14hs30min 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 002/2013 
 
 

ANEXO III 
 
 
 
 

(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 002/2013 
 
 

ANEXO IV 
 
 
 
 
 

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 002/2013, 
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 Nº 01, TER A 
ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA E ESTAR JUNTAMENTE COM A CÓPIA 
AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL. 
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CONVITE Nº 002/2013 
 
 

ANEXO V 
 
 
 

 
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 002/2013 
 
 

ANEXO VI 
 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 
 

(SUGESTÃO) 
 
 

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

estabelecida  no  endereço..........................,  forneceu  satisfatoriamente os  serviços  gráficos, 

especificamente a impressão gráfica de Revistas,  atendendo  a  todas  as  condições  pré-

estabelecidas  no contrato.  

  
 
 
 
 
 
 

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

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

                             Assinatura do responsável legal da empresa (firma reconhecida) 
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ANEXO VII 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
 

 

PROCESSO: CONVITE nº 002/2013 
 
DATA DA ABERTURA:     /     / 2013 
 
HORÁRIO: 
 
 
 
NOME DA EMPRESA 
CNPJ 
ENDEREÇO 
 
 
ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSÃO DA REVISTA BIOPARANÁ 
 
DESCRIÇÃO: Contratação de empresa gráfica para impressão da Revista “BIOPARANÁ”, 
veículo de comunicação da Contratante e que deverá cumprir os padrões estabelecidos 
no item 2.1 do edital Convite nº 002/2013. 
 
 
a) IMPRESSÃO – informações por exemplar 
    Valor por exemplar: R$ 
    Valor por extenso: 
 
 
b) IMPRESSÃO – informações por edição  
    Quantidade: 4.500 (quatro mil e quinhentos) exemplares 
    Valor cobrado por edição: R$  
    Valor por extenso: 
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c) VALOR TOTAL DA PROPOSTA (valor cobrado por edição x 4) = R$  

Valor total da proposta por extenso:  

 

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

 

 

Cidade,        de           de 2013. 

 

 

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; 
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. 

 


