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Edital Nº 0006/2016  

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO CRMV-SC Nº 06/2016 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1252/2016 
 
Por solicitação do Sr. Presidente do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, autarquia federal, instituída pela Lei nº 5.517/1968, por 
meio de seu Pregoeiro instituído pela Portaria CRMV-SC Nº 0499/2015, de 03 de fevereiro de 
2015, torna público, para conhecimento de quantos possam interessar, que se fará realizar 
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 
1 - DO DIA, HORA E LOCAL DA ABERTURA 
1.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da Internet, 

mediante condições de segurança – criptografia e autenticação - em todas as suas fases, 
dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada 
no preâmbulo deste Edital conforme indicado abaixo: 
 

 Início do acolhimento de propostas: 20/07/2016, às 08 horas; 

 Data e horário da abertura das propostas: 02/08/2016 às 08:00 horas; 

 Início da sessão de disputa de preços: 02/08/2016 às 14:00 horas; 

 Referência de tempo: Será observado horário de Brasília (DF). 

 Local: www.licitacoes-e.com.br 
 
1.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, ela será, automaticamente, transferida para o primeiro dia útil 
subsequente ao ora fixado. 
1.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
2 - DO OBJETO 
2.1 - A presente licitação tem por finalidade a “Contratação do serviço de impressão de 
cartilhas institucionais do CRMV-SC”, de acordo com os quantitativos, condições e 
especificações estabelecidas no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA deste edital. 
 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 
3.1 - Poderão participar do pregão, empresas pertencentes ao ramo do objeto da licitação e 
que comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação, para a execução dos serviços, em 
especial os relativos à prova de habilitação jurídica, prova de qualificação técnica, prova de 
regularidade fiscal, prova de regularidade trabalhista e prova de regularidade econômica-
financeira. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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3.2 - A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 
3.3 - Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, recuperação 
judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que 
seja sua forma de constituição; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
4.1 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso, obtidas nas agências do Banco do Brasil S.A. Os interessados 
em se credenciar no aplicativo poderão obter maiores informações junto ao Banco do Brasil 
S.A. ou no sítio eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
4.2 - O credenciamento do Licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro 
cadastral atualizado no sistema de licitações do Banco do Brasil S.A., que também será 
requisito obrigatório para fins de habilitação. 
4.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implicará na responsabilidade legal do 
Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 
realização das operações inerentes ao pregão eletrônico. 
4.4 - O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao CRMV-SC 
ou ao Banco do Brasil S.A., a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.5 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas 
em qualquer Pregão Eletrônico, salvo, quando, devidamente justificado, forem canceladas por 
solicitação do credenciado ou por iniciativa do Branco do Brasil. 
4.6 - As “Microempresas” e “Empresas de Pequeno Porte”, para exercerem o direito de 
preferência estabelecido na Lei Complementar nº 123/06, deverão cadastrar no sistema 
Licitacoes-e o tipo de segmento de empresa que representam, sob pena de não fruição do 
direito. 
 
5 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E ENVIO DAS PROPOSTAS 
5.1 - A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da conexão do Licitante ao 
sistema eletrônico, pela digitação de sua senha privativa e pelo subseqüente encaminhamento 
da proposta de preços. 
5.1.1 - Caso o Licitante opte em enviar proposta em documento anexo, deverá ser 
encaminhado sem identificação do fornecedor, timbres, ou outro meio de identificação. 
5.2 - O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo suas propostas e seus lances como firmes e verdadeiros. 
5.3 - O licitante ficará incumbido de acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
5.4 - Como requisito para a participação no pregão eletrônico o Licitante deverá manifestar, sob 
as penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento 
às exigências de habilitação previstas neste edital. 
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5.5 - No valor total devem estar inclusos todos encargos financeiros ou previsão inflacionária, 
incluindo o montante da mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos 
serviços, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e fiscais, incluindo-se no preço 
quaisquer despesas que decorram da execução do objeto do certame, cabendo ao CRMV-SC 
pagar somente pelo objeto ora licitado. 
5.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 
5.7 - Não será levada em consideração proposta que contenha vantagem não prevista neste 
edital, inclusive aquela caracterizada por valor baseado nas ofertas dos demais licitantes. 
5.8 - É facultado à Administração, 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, nos 
termos do artigo 43, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
5.9 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da 
sessão pública estabelecida no Preâmbulo deste edital. 
 
6 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
6.1 - A partir da data e horário previstos no edital terá início a sessão pública do Pregão 
Eletrônico. 
6.2 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro ao qual caberá a abertura e o exame das 
propostas iniciais de preços, apresentadas por meio eletrônico, desclassificando aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
6.3 - Após a análise das propostas, o pregoeiro divulgará, por meio do sistema eletrônico, 
aquelas aceitas, convidando os licitantes a apresentarem lances. 
6.4 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, sendo aceitos somente aqueles cujos 
valores forem inferiores ao do último registrado no sistema. 
6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
6.6 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, não sendo identificado o autor do lance. 
6.7 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 
seja manifestamente inexequível. 
6.8 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito do julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 
6.9 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento dos lances, 
retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos já 
realizados. 
6.10 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, em campo apropriado para 
troca de mensagens entre pregoeiro e licitantes. 
6.11 - A etapa inicial de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro 
mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o 
que transcorrerá período de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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6.12 - Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro identificará a proposta classificada em primeiro 
lugar e, ato contínuo, irá verificar se existem Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
participantes do Pregão e cujos preços ofertados estejam superiores em até 5% (cinco por 
cento) em relação aos preços classificados em primeiro lugar, para efeito de aplicação do 
benefício a que alude a Lei Complementar nº 123/06. 
6.12.1 - Na hipótese de existir Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na situação referida 
no item nº “6.12”, será a mesma convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo 
de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. Caso ofereça 
proposta inferior a melhor classificada, passará à condição de primeira colocada do certame. 
6.12.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
6.12.3 - Não ocorrendo interesse da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do 
subitem nº “6.12.1”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do item nº “6.12” deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direto. 
6.12.4 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no referido item nº “6.12”, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
6.12.5 - O disposto no item nº “6.12” somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
6.12.6 - Após a realização do procedimento estabelecido no item nº “6.12”, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em 
relação ao estimado para a contratação e poderá deixar de proceder à adjudicação, caso o 
licitante declarado vencedor não concorde em adequar seu preço àquele estabelecido pela 
Administração. 
6.13 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao Licitante que tenha 
apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, observado o critério de 
julgamento e o valor estimado para a contratação. 
6.13.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
6.14 - O Pregoeiro anunciará o Licitante vencedor, imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo 
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1 - A desistência em apresentar lance implicará na exclusão do Licitante da etapa e na 
manutenção do último preço apresentado pelo Licitante, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.2 - Caso não se realizem lances, será verificada a compatibilidade dos preços propostos com 
aqueles praticados no mercado. 
7.3 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
7.4 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR 
PREÇO, observadas as especificações técnicas definidas no edital e os preços deverão ser 
expressos em reais, com no máximo de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
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7.5 - O preço proposto deverá contemplar todos os encargos (obrigações sociais, impostos, 
taxas, etc.) e despesas necessárias à entrega do objeto da licitação. 
7.6 - Se a oferta não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências editalícias, o 
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda às exigências fixadas pelo edital, sendo o respectivo Licitante 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
7.7 - A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema 
eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente. 
7.8 - O Licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar, em no máximo 90 
(noventa) minutos do término da etapa de lances, nova planilha de custos contendo os 
respectivos valores readequados ao valor do lance de menor preço conforme modelo 
constante no ANEXO III, através do email: compras@crmvsc.org.br. Esta obrigação 
também valerá para os demais licitantes, caso ocorra a situação descrita no subitem nº 
“7.7”. 
7.9 - O posterior encaminhamento do original da proposta ao pregoeiro deverá ser no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da realização do Pregão para o seguinte 
endereço: 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina – CRMV-SC 
Setor de Compras e Licitações 
Rodovia Admar Gonzaga 755, 2º andar, Itacorubi 
CEP.: 88.034-000, Florianòpolis/SC 
 
8 - DA HABILITAÇÃO 
8.1 - Encerrada a etapa de lances, o licitante detentor da melhor proposta (menor preço) 
deverá transmitir, em no máximo 90 (noventa) minutos, a documentação constante do 
ANEXO I, através do email: compras@crmvsc.org.br, devendo o licitante encaminhar 
posteriormente os documentos originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contados da data da realização do Pregão, para o seguinte endereço: 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina – CRMV-SC 
Setor de Compras e Licitações 
Rodovia Admar Gonzaga 755, 2º andar, Itacorubi 
CEP.: 88.034-000, Florianòpolis/SC 
8.2 - O Licitante na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, beneficiada 
pelo regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar toda 
a documentação exigida para habilitação, mesmo havendo alguma restrição na regularidade 
fiscal. 
8.2.1 - Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado prazo de 02 (dois) 
dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização da documentação, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame. 
8.2.2 - A prorrogação do prazo será concedida quando requerida pelo Licitante favorecido, 
salvo se existir urgência na contratação, devidamente justificada. 
8.2.3 - A não apresentação da documentação fiscal devidamente regularizada, no prazo 
concedido pela Administração, acarretará na perda do direito à adjudicação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Item nº “13” deste Edital. 
 
9 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
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9.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço 
eletrônico:compras@crmvsc.org.br. 
9.1.1 - As respostas aos pedidos de esclarecimento serão encaminhadas diretamente ao 
interessado através do e-mail informado e disponibilizados no site do CRMV-SC. 
9.2 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública deste 
Pregão, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório respectivo. 
9.2.1 - As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas ao Pregoeiro e 
protocoladas em via original, no horário das 08h às 12h – das 13h às 16h30min, em dias úteis, 
no Setor de Protocolo do CRMV-SC – Rodovia Admar Gonzaga, 755, 2º andar, Itacorubi, 
Florianópolis/SC. 
9.2.2 - Caso a impugnação seja enviada através de fax (48)3953-7700 ou e-mail, o original 
deverá ser remetido ao pregoeiro no endereço supra, devidamente assinado e rubricado pelo 
representante legal da empresa ou procurador habilitado, até o dia da abertura do certame. 
9.2.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
9.3 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizados no 
sistema eletrônico para os interessados por meio da opção mensagens e/ou documentos. 
9.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame e publicado o aviso respectivo no Diário Oficial da União. 
9.5 - Qualquer modificação no edital será objeto de divulgação pelo mesmo instrumento de 
divulgação deste ato convocatório, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em um período de até 24 (vinte e 
quatro) horas a contar da declaração da licitante arrematante como vencedora, manifestar a 
intenção motivada de interpor recurso por meio do sistema eletrônico (chat), quando lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para protocolar as razões do recurso. O prazo 
comum para os demais licitantes protocolarem suas contrarrazões ocorrerá, de forma 
sucessiva e independente de nova intimação, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o 
término do prazo do recorrente. 
10.1.1 - As razões e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas em via original, no 
horário das 08h às 12h – das 13h às 16h30min, em dias úteis, no Setor de Protocolo do 
CRMV-SC – Rodovia Admar Gonzaga, 755, 2º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC. 
10.1.2 - Fica assegurada aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de 
subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões. Os referidos Autos estarão disponíveis 
na sede do CRMV-SC. 
10.2 - A falta de manifestação do licitante no período de 24 (vinte e quatro) horas, importará na 
decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto da licitação ao 
vencedor. 
10.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
10.4 - Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
10.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
11.1 - A adjudicação do objeto do pregão eletrônico será efetuada pelo Pregoeiro sempre que 
não houver recurso (art. 11, IX, do Decreto nº 5.450/2005). 
11.2 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório (art. 27, caput, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
11.3 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro 
ou, quando houver recurso, pela referida autoridade. 
 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto deste edital estão previstas no 
orçamento do exercício e correrão à conta do elemento despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 
– SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS, no Orçamento do Programa de 2016, com a dotação 
orçamentária destacada para esta finalidade. 
 
13 - DAS PENALIDADES 
13.1 - O vencedor do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º, da Lei nº 10.520/02, bem como 
aos artigos 86º e 87º da Lei nº 8.666/93. 
13.2 - Caso o licitante adjudicatário se recuse assinar o contrato, garantida prévia defesa, será 
considerado inadimplente e estará sujeito às seguintes cominações: 
a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total negociado na sessão pública; 
b) Responder por perdas e danos ocasionados ao CRMV-SC os quais serão apurados em 
competente processo, levando-se em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a 
ocorrência do fato; 
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos (art. 7º, da Lei nº 10.520/02); 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação (art. 
87º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93). 
13.3 O licitante que praticar fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, atos ilegais 
visando a frustrar os objetos da licitação, retirar sua proposta comercial após conhecer os 
preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar 
com o CRMV-SC, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeito às 
penalidades previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem “13.2” e outras que couberem. 
13.4 - Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens “13.2” e “13.3” o Pregoeiro poderá 
desclassificar a proposta comercial, sem que isto gere direitos indenizatórios ou de reembolso, 
caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou 
afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção do licitante. 
 
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte 
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
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devidamente fundamentado. O CRMV-SC poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
14.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e o CRMV-SC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo. 
14.3 - A recusa injusta da empresa em assinar, aceitar, ou retirar o CONTRATO dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias, após a convocação pelo CRMV-SC, ensejará a empresa à perda do 
direito à contratação, e caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando a mesma às penalidades previstas no Item nº “13” deste edital. 
14.4 - O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
14.5 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
14.6 - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem nº “14.3”, o objeto da presente licitação poderá 
ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e de acordo com as 
propostas apresentadas. 
14.7 - O recebimento das propostas pelo órgão não implica em nenhum direito à proponente ou 
compromisso do CRMV-SC, além do recebimento das mesmas. 
14.8 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em 
face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
14.9 - A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 
14.10 - Em caso de divergência, em qualquer fase da licitação, entre o valor expresso em 
número e, posteriormente, expresso por extenso, será considerado válido o valor por 
extenso, independente a quem seja mais benéfico, excetuados os casos de conduta dolosa; 
14.11 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver, comprovadamente, suportado no cumprimento do contrato. 
14.12 - É facultado a todas as empresas interessadas, a consulta aos autos do Processo 
Administrativo, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa 
Catarina, no Setor de Compras e Licitações, situado à Rodovia Admar Gonzaga, 755, 2º andar, 
Itacorubi, Florianópolis/SC, no horário das 08h às 12h, e das 13h às 16h, com prévio 
agendamento por meio do telefone (48) 3953-7708 e mediante apresentação de solicitação por 
escrito assinada pelo representante da empresa, que tenha poderes para tanto, sendo esta 
solicitação arquivada nos autos do processo. 
14.12.1 - É vedado o agendamento de vistas para a data de abertura das propostas a fim de 
evitar tumulto e prejuízo ao certame. 
14.12.2 - Considerando o amplo acesso de todos os interessados aos autos do processo, não 
haverá fornecimentos de informação diversa da constante no edital ou complementar por 
qualquer meio de comunicação, seja telefone, fax, email ou similar. 
14.12.3 - Em caso de extração de cópias deste edital, a solicitação deve ser expressa nesse 
sentido. 
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14.13 - Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do 
vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento cair em 
dia sem expediente no CRMV-SC. 
14.14 - Quaisquer informações sobre a presente licitação que se fizerem necessárias serão 
prestadas pelo pregoeiro ou pela equipe de apoio até o 2º (segundo) dia útil que anteceda a 
data fixada para a abertura da sessão pública do presente pregão eletrônico, através do 
endereço eletrônico: compras@crmvsc.org.br. 
14.15.1 - Relação de documentos para Habilitação (ANEXO I); 
14.15.2 - Termo de referência (ANEXO II); 
14.15.3 - Modelo da Proposta Comercial (ANEXO III); 
14.15.4 - Declaração em atendimento ao disposto no art. 27, inciso IV da Lei nº 8.666/93 
(ANEXO IV); 
14.15.5 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO V); 
14.15.6 -  Ordem de Compra (ANEXO VI). 
14.16 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da Licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o Foro Federal da Subseção Judiciária de Florianópolis. 
 

Florianópolis, 19/07/2016. 
 
 

Pedro Jeremias Borba 
Presidente do CRMV-SC 

CRMV-SC nº 0285 
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ANEXO I 
Relação de documentos para Habilitação 

 
EDITAL 06/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO 1252/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2016 

 
1 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
1.1 - Os interessados deverão apresentar os documentos, na ordem abaixo, no original, ou 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo 
pregoeiro ou sua equipe de apoio; 
1.2 - A habilitação da licitante será aferida por intermédio de documentos relativos à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal, à regularidade trabalhista, qualificação econômico-financeira e à 
qualificação técnica; 
1.3 - A habilitação jurídica será comprovada por: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
c) documentos de Eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”; 
d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir. 
1.4 - Não serão aceitas participações de empresas com sócios comuns; 
1.5 - A regularidade fiscal e trabalhista será atestada por: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com 
prazo de validade em vigor na data da abertura da proposta. Quando solicitada via Internet, 
sua aceitação ficará condicionada à verificação pelo CRMV-SP, de sua validade na Internet no 
endereço www.caixa.gov.br; 
c) certidão de regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com prazo 
de validade em vigor na data da abertura da proposta. Quando solicitada via Internet, sua 
aceitação ficará condicionada à verificação pelo CRMV-SC, de sua validade e autenticidade na 
Internet no endereço www.mpas.gov.br; 
d) certidão de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da “Certidão 
Quanto a Dívida Ativa da União”, expedida pela Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. 
Quando solicitada via Internet, sua aceitação ficará condicionada à verificação pelo CRMV-SC, 
de sua validade na Internet no endereço www.pgfn.fazenda.gov.br; 
e) certidão de regularidade com Fazenda Estadual (Certidão de Regularidade de Débito do 
domicílio ou sede da proponente, ou outra prova equivalente, na forma da Lei, com prazo de 
validade em vigor na data da licitação); 
f) certidão de regularidade com Fazenda Municipal (Certidão de Regularidade de Tributos 
Mobiliários do domicílio ou sede 
da proponente, com prazo de validade em vigor na data da abertura da licitação). 
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g) certidão de regularidade com a Justiça do Trabalho (Certidão negativa de débitos 
trabalhistas – CNDT ou certidão positiva de débitos trabalhistas com efeitos de negativa), com 
prazo de validade em vigor na data da licitação. 
1.6 - A qualificação técnica será atestada por: 
a) comprovação por meio de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado do emitente, com identificação da 
assinatura, demonstrando ter a licitante aptidão e qualificação para o desempenho das 
atividades pertinentes ao desenvolvimento do OBJETO do presente certame, compatível em 
característica e quantidade. 
1.7 - A qualificação Econômico-Financeira será atestada por: 
a) certidão negativa de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e Extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em no máximo 90 (noventa) dias 
anteriores à data da Sessão do Pregão. 
1.8 - Outros Documentos: 
1.8.1 - Declaração, subscrita por representante legal da licitante, atestando que: 
a) não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 
8.666/93) (ANEXO IV); 
b) preenche os requisitos legais definidos pelo art. 3º Lei Complementar nº 123/2006, e que 
está apta a usufruir do tratamento favorecido, concedidos pela referida Lei (ANEXO V). 
1.9 - O CRMV-SC se reserva o direito de verificar “in loco” a qualidade do serviço de que tratam 
os atestados referidos no subitem nº “1.6”, alínea “a”. 
1.10 - O(s) atestado(s) mencionado(s) no subitem nº “1.6”, alínea “a”, deverá(ão) conter 
elementos suficientes que permitam a análise por parte do setor técnico do CRMV-SC e 
poderá(ão) estar emitido(s) em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante. 
1.11 - Durante a análise dos documentos descritos neste Anexo, o pregoeiro realizará consulta 
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Corregedoria Geral da 
União (CGU), através do endereço eletrônico www.portaltransparencia.gov.br/ceis/ 
aplicando-se, se o caso, o disposto no artigo 1º e seguintes, da Portaria CGU nº 516, de 15 de 
março de 2.010. A tela de consulta será impressa e arquivada nos autos do processo 
administrativo. 
 

 
 
 
 

Pedro Jeremias Borba 
Presidente do CRMV-SC 

CRMV-SC nº 0285 
 

  

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/
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ANEXO II 
Termo de Referência 

EDITAL 06/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO 1252/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2016 
 
1- DO OBJETO  
1.1- Contratação do serviço de impressão de cartilhas institucionais do CRMV-SC. 
 
2 - DA JUSTIFICATIVA.  
2.1 - O CRMV-SC, por meio de suas Comissões de Ética, Bioética e Bem-estar Animal e de 
Saúde Pública, entende que por meio da educação é possível evitar uma série de problemas 
relacionados com saúde pública. Neste contexto serão impressas quatro cartilhas educativas 
acima descritas, no formato de história em quadrinhos, que serão distribuídas em escolas da 
rede pública de Santa Catarina e também ficarão disponíveis para download. 
 
3- DAS DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS / CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1 - Orçamento estimativo: R$ 10.000,00 (dez mil reais) no lote 01, conforme somatórios dos 
itens abaixo descritos: 
 
LOTE 01: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTILHAS INSTITUCIONAIS CRMV-SC 

ITEM/ 
LOTE 

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01/01 CARTILHA DOS ANIMAIS SILVESTRES: Capa 
em papel couchê 180 g 4x4 cores, formato 15cm x 
21 cm fechado, miolo com 4 páginas, 4x4 cores, 
em papel couchê 150 g. 
 

3.000 R$ 0,65 R$1.950,00 

02/01 CARTILHA PREVENÇÃO A FIEL COMPANHEIRA 
DA SAÚDE: Capa em papel couchê 180 g 4x4 
cores, formato 15cm x 21 cm fechado, miolo com 4 
páginas, 4x4 cores, em papel couchê 150 g. 
 

3.000 R$ 0,65 R$1.950,00 

03/01 CARTILHA DE ZOONOESES: Capa em papel 
couchê 180 g 4x4 cores, formato 15cm x 21 cm 
fechado, miolo com 12 páginas, 4x4 cores, em 
papel couchê 150 g. 
 

3.000 R$ 1,00 R$3.000,00 
 

04/01 CARTILHA DE POSSE RESPONSÁVEL: Capa 
em papel couchê 180 g 4x4 cores, formato 15cm x 
21 cm fechado, miolo com 12 páginas, 4x4 cores, 
em papel couchê 150 g. 

3.000 R$ 1,00 R$3.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$10.000,00 

 

 

3.2 As despesas decorrentes da execução do objeto deste edital estão previstas no orçamento 
do exercício e correrão à conta do elemento despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 – 
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS, no Orçamento do Programa de 2016, com a dotação 
orçamentária destacada para esta finalidade. 
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4- DA APROVAÇÃO E DO PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS 
4.1 - Após o CRMV-SC fornecer o arquivo contendo o material a ser confeccionado, a 
contratada terá prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar a amostra ou prova física do 
objeto.  
4.2 - No caso da amostra não ser acatada, a contratada terá o prazo de 01 (um) dia útil para 
apresentar nova amostra, após ser notificada da não aprovação. 
4.3 - Após aprovação da amostra, a entrega dos materiais confeccionados será de 10 (dez) 
dias úteis a contar do recebimento da ORDEM DE COMPRA (ANEXO VI). 
4.4. Aos servidores responsáveis pelo recebimento, cabe o direito de recusar os produtos em 
todo ou em parte, que não correspondam aos critérios mencionados neste Termo de 
Referência. 
4.5 - No caso do material ser recusado pelo fato de estar em desconformidade com a amostra 
aprovada, a contratada terá o prazo de 03 (três) dias úteis para entregar o material 
confeccionado. 
4.6. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto desta licitação será recebido: 
4.6.1. provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da 
conformidade do produto com as especificações do objeto licitado.  
4.6.2. definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e da pertinente 
aceitação pelo setor responsável. 
4.7. Deverá constar na embalagem dos produtos a identificação autêntica do fabricante. 
4.8. Acondicionar os produtos preferencialmente em embalagem individual, adequada, com o 
menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e 
armazenamento. 
 
5 -  DO PAGAMENTO  
5.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, até 
o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, por meio de 
BOLETO da CONTRATADA, mediante apresentação de fatura ou nota fiscal e apresentação 
de relatório analítico de despesas, devidamente atestada por funcionário designado e 
acompanhada das respectivas comprovações de regularidade com o INSS, FGTS, Fazenda 
Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal e Justiça do Trabalho. 
5.1.1 - Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA 
deverá fazer constar como beneficiário/cliente, da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida 
sem rasuras, o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA CRMV-SC, CNPJ nº 82.513.045/0001-24, e ainda, o número do Contrato 
e da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da conta corrente da 
CONTRATADA e a descrição clara e sucinta do objeto. 
5.1.2 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura e/ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-à 
após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para o CRMV-SC. 
5.1.3 - A consulta relativa à regularidade fiscal, exigida quando habilitação, será feita 
previamente a cada pagamento, devendo o resultado ser juntado ao processo próprio e ficando 
o efetivo pagamento a ela condicionado. 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

End. Rodovia Admar Gonzaga, 755 3º andar - Bairro Itacorubi - CEP 88034-000 

Florianópolis/SC - Fone: (48) 3953-7700 - Site: www.crmvsc.org.br 
 

 

5.1.4 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que tenha sido imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
5.1.5 - Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no 
momento da aceitação, os serviços prestados, não estiverem em perfeitas condições e em 
conformidade com as especificações estipuladas. 
5.2 - Respeitando as condições previstas neste contrato, em caso de atraso de pagamento, 
motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a 
data prevista para pagamento, tendo como base a taxa referencial pro rata tempore, mediante 
a aplicação da seguinte forma: 
 
AF = (1+TR/100) N/30 - 1 x VP; onde: 
 
TR = Percentual atribuído a taxa referencial; 
AF = Atualização Financeira; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
N = Número de dias entre a data prevista par o pagamento e a do efetivo pagamento. 
 
6 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1.  Só serão aceitos pedido de prorrogação de entrega uma única vez, não excedente a 03 
(três) dias e devidamente fundamentado. 
6.2. Será cobrada multa diária conforme dispositivos legais no caso de atraso na entrega do 
produto. 
6.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

 
 

Florianópolis, 19/07/2016. 
 
 
 

Patrícia U. Rodrigues 
Assessora de Comunicação do CRMV-SC 

 

Pedro Jeremias Borba 
Presidente do CRMV-SC 
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ANEXO III 
Proposta Comercial 

 

EDITAL 06/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO 1252/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2016 
 

(Papel timbrado da empresa) 
 

Prezados Senhores, 
 
Tendo examinado o Edital, nós, abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em 
conformidade com Edital mencionado, e declaramos que: 
a) Os serviços ofertados atendem integralmente os requisitos constantes na especificação do ANEXO II – TERMO 
DE REFERÊNCIA; 
b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas com salários, encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas, fardamento, treinamento, transportes, seguros, materiais, empregados, frete, inclusive ferramentas, 
utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e 
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento das obrigações; 
c) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as 
condições do Edital. 
 
1) RAZÃO SOCIAL: ___________________________________ CNPJ/MF: _______________________ 
ENDEREÇO:_______________ BAIRRO: _____________ CIDADE/UF: ____________ CEP: ________ 
FONE: (___) ________________ FAX: (___) ________________ E-MAIL: ________________________ 
2) REPRESENTANTE LEGAL: NOME:__________CARGO:______CPF/MF:__________RG:_________ 
ENDEREÇO:__________________BAIRRO:____________CIDADE/UF:_____________CEP:________ 
FONE:_____________________ E-MAIL:________________________________________________ 
3) DADOS BANCÁRIOS: BANCO ____, AGÊNCIA  ______, CONTA CORRENTE ______________ 
4) FORMA DE PAGAMENTO: Conforme edital 
5) PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital 
6) VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ( ______ ) Dias contados da abertura da licitação - Prazo mínimo de 
60 (sessenta) dias. 
7)PREÇO: R$ ________________ (_______________________________) 
 

LOTE 01: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTILHAS INSTITUCIONAIS CRMV-SC 

ITEM/ LOTE DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01/01 CARTILHA DOS ANIMAIS SILVESTRES: Capa em papel 
couchê 180 g 4x4 cores, formato 15cm x 21 cm fechado, miolo 
com 4 páginas, 4x4 cores, em papel couchê 150 g. 
 

3.000   

02/01 CARTILHA PREVENÇÃO A FIEL COMPANHEIRA DA 
SAÚDE: Capa em papel couchê 180 g 4x4 cores, formato 15cm 
x 21 cm fechado, miolo com 4 páginas, 4x4 cores, em papel 
couchê 150 g. 
 

3.000   

03/01 CARTILHA DE ZOONOESES: Capa em papel couchê 180 g 
4x4 cores, formato 15cm x 21 cm fechado, miolo com 12 
páginas, 4x4 cores, em papel couchê 150 g. 
 

3.000   

04/01 CARTILHA DE POSSE RESPONSÁVEL: Capa em papel 
couchê 180 g 4x4 cores, formato 15cm x 21 cm fechado, miolo 
com 12 páginas, 4x4 cores, em papel couchê 150 g. 

3.000   

VALOR TOTAL DO LOTE  

 
(Local e Data) 

 
(Assinatura do representante legal da empresa)  



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

End. Rodovia Admar Gonzaga, 755 3º andar - Bairro Itacorubi - CEP 88034-000 

Florianópolis/SC - Fone: (48) 3953-7700 - Site: www.crmvsc.org.br 
 

 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

(Papel timbrado da empresa) 
 
EDITAL 06/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO 1252/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2016 
 
 
A empresa ____________________________________, CNPJ sob nº 
___________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 
________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° 
______________________________ e do CPF Nº. _____________________________, 
DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. artigo nº 27 da Lei Federal nº. 8.666/93, 
acrescido pela Lei nº. 9.854/99, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal/1.988, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 
menor(es) 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 (quatorze) anos. 
 

 
 
 

(Local e Data) 
 
 
 

(Assinatura do representante legal da empresa) 
 

  



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

End. Rodovia Admar Gonzaga, 755 3º andar - Bairro Itacorubi - CEP 88034-000 

Florianópolis/SC - Fone: (48) 3953-7700 - Site: www.crmvsc.org.br 
 

 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EM 

CONDIÇÕES DE USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LC Nº 123/2006 

 
 

(Papel timbrado da empresa) 
 
 
EDITAL 06/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO 1252/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2016 
 
 
A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Senhor (a) 
_______________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que 
preenche os requisitos legais para a qualificação como ---------------------- (microempresa ou 
empresa de pequeno porte) e que está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas 
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído 
pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra 
em qualquer das vedações relacionadas no §4º do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 

(Local e Data) 
 
 

(Assinatura do representante legal da empresa) 
  



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

End. Rodovia Admar Gonzaga, 755 3º andar - Bairro Itacorubi - CEP 88034-000 

Florianópolis/SC - Fone: (48) 3953-7700 - Site: www.crmvsc.org.br 
 

 

ANEXO VI 
ORDEM DE COMPRA 

 
EDITAL 06/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO 1252/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2016 
 

Do: Ordenador de Despesas do CRMV-SC. 
 

Pelo presente, o Senhor Ordenador de Despesas do CRMV-SC, Méd. Vet. Pedro Jeremias Borba – 
Presidente – CRMV-SC n°0285 , de acordo com Processo Licitatório nº 1252/2016 – PREGÃO 
06/2016, AUTORIZA, desde que obedecidas às formalidades legais, em dar andamento na 
aquisição do bem abaixo especificado, junto à empresa .............................................. – CNPJ Nº 
........................................................, localizada na Rua ....................................., esta vencedora do 
processo licitatório supracitado: 

 
I - Da Proposta: 

 
LOTE 01: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTILHAS INSTITUCIONAIS CRMV-SC 

ITEM/ LOTE DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01/01 CARTILHA DOS ANIMAIS SILVESTRES: Capa em papel 
couchê 180 g 4x4 cores, formato 15cm x 21 cm fechado, miolo 
com 4 páginas, 4x4 cores, em papel couchê 150 g. 
 

3.000   

02/01 CARTILHA PREVENÇÃO A FIEL COMPANHEIRA DA 
SAÚDE: Capa em papel couchê 180 g 4x4 cores, formato 15cm 
x 21 cm fechado, miolo com 4 páginas, 4x4 cores, em papel 
couchê 150 g. 
 

3.000   

03/01 CARTILHA DE ZOONOESES: Capa em papel couchê 180 g 
4x4 cores, formato 15cm x 21 cm fechado, miolo com 12 
páginas, 4x4 cores, em papel couchê 150 g. 
 

3.000   

04/01 CARTILHA DE POSSE RESPONSÁVEL: Capa em papel 
couchê 180 g 4x4 cores, formato 15cm x 21 cm fechado, miolo 
com 12 páginas, 4x4 cores, em papel couchê 150 g. 

3.000   

VALOR TOTAL DO LOTE  

 
II - Prazo Máximo de Entrega: 
Os produtos deverão ser entregues em dia de expediente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a 
contar do recebimento da ORDEM DE COMPRA (ANEXO VI). 
 
III – Horário e Local da entrega: 
Horário das 08h às 12h, e das 13h às 16h. 
Rodovia Admar Gonzaga, nº 755, 2º andar, Itacorubi, CEP 88.034-000, Florianópolis/SC  
A/C: Assessoria de Comunicação do CRMV-SC. 
 
Observação: 
No preço já encontra-se incluído todos os impostos, fretes e quaisquer encargos. 
 

Florianópolis (SC), ..... de ........ de 2016. 
 

___________________________ 
Méd. Vet. Pedro Jeremias Borba 

Presidente 
CRMV-SC n° 0285 

Ordenador de despesas do CRMV-SC 


