Serviço Público Federal
Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará – CRMV-CE
Rua Dr. José Lourenço, 3288. Joaquim Távora, Fortaleza – CE, CEP 60.115-282
Telefone/ Fax: (85) 3272-4886, e-mail: licitacao@crmv-ce.org.br, site: www.crmv-ce.org.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL CRMV-CE Nº 02/2018
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO
CEARÁ (CRMV-CE), Pessoa Jurídica de Direito Público, Autarquia Federal com
autonomia administrativa e financeira, criada pela Lei nº 5.517, de 23/10/1968, com
sede localizada à Rua Dr. José Lourenço, nº 3288. Joaquim Távora, Fortaleza/CE, CEP:
60.115-282, inscrito no CNPJ sob o n°. 06.622.443/0001-09, torna público que, na
forma da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Lei nº 8.666/93, demais normas
pertinentes e ainda, mediante as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos,
fará realizar LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, referente ao Processo Administrativo CRMV-CE nº 1756/2018,
que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O
CRMV-CE, em Sessão Pública, no local, dia e horário indicados abaixo, sob a condução
e julgamento do Pregoeiro, devidamente auxiliado pela sua Equipe de Apoio, todos
designados pela Portaria CRMV-CE nº 028/2017. Data da Sessão Pública: 20 de junho
de 2018; Horário: 09h 00 min; Local: Sede do CRMV-CE - Rua Dr. José Lourenço, nº
3288 – Fortaleza/CE.
1 - DO OBJETO
1.1. O Pregão Presencial CRMV-CE nº 02/2018 tem por objeto a aquisição de materiais
de escritório e equipamentos para o CRMV-CE, menor preço por lote, conforme o
descrito no Termo de Referencia.
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderá participar deste Pregão qualquer licitante que:
a) Tenha atividade pertinente e compatível com o seu objeto e que satisfaça as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
b) Atenda aos requisitos de habilitação exigidos neste edital;
2.2. Não poderá participar deste Pregão:
a) Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para
licitar ou contratar com a Administração Pública;
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b) Empresa que se apresentar sob a forma de consórcio, que seja controlada, coligada ou
subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) Empresas que se encontrarem em processo de recuperação judicial ou extrajudicial,
de falência ou insolvência declarada por sentença judicial ou extrajudicial, de fusão, de
cisão ou de incorporação;
d) Empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País;
2.3. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta.
2.4. A participação na presente licitação implica, tacitamente, para a licitante:
2.4.1. A declaração e garantia que examinou cuidadosamente todo o edital do Pregão e
seus anexos e aceitar todas as condições nele estipuladas e que, ao assinar a declaração e
entregar seus envelopes, renuncia ao direito de alegar discrepâncias de entendimento
com relação ao mesmo. (ANEXO 03).
2.4.2. A observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.
2.4.3. A licitante assume todos os custos de preparação e apresentação dos documentos
de credenciamento, proposta de preços e documentos para habilitação, exigidos nesta
licitação, não ficando o CRMV-CE, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2.4.4. As licitantes que não queiram assistir à sessão pública de abertura dos envelopes,
no dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, deverão encaminhar suas Propostas
de Preços e Documentos para Habilitação, certificando-se de que sejam recebidas até
aquele prazo.
2.5. Observações aplicáveis às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte:
2.5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que participarem deste certame
ficam sujeitas às determinações constantes nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº
123/06.
2.5.2. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
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2.5.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério do CRMV-CE, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
2.5.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao CRMV-CE convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou cancelar a licitação.
2.5.5. A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato.
2.5.6. Será aceita “Certidão Positiva com efeitos de Negativa” nos termos do artigo 206
do CTN - Código Tributário Nacional.
2.5.7. Serão aceitas certidões extraídas da internet, exceto se o órgão expedidor não
considerar tais certidões hábeis para fazer prova de regularidade.
2.5.8. As certidões emitidas pela internet não precisam ser autenticadas pelo Cartório,
visto que a autenticidade das mesmas será averiguada conforme dispuser o órgão
expedidor.
2.5.9. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
2.5.10. A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores, a
sua apresentação em desacordo com o exigido no edital ou com o prazo de validade
vencido, implicará na automática inabilitação da licitante.
2.5.11. A qualquer momento o CRMV-CE poderá realizar diligência para solicitar
documentos que comprovem a situação de microempresa e empresa de pequeno porte,
situação em que a licitante deverá apresentar a declaração de enquadramento de ME ou
EPP expedida pela Junta Comercial da sede da empresa, conforme o disposto na
Instrução Normativa nº 103, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de
30/04/2007.
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2.5.12. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o
art. 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica).
2.5.13. A licitante, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais, ficará
sujeita às sanções previstas neste edital.
2.5.14. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos
benefícios concedidos pela LC 123/2006 deverão apresentar no ato de credenciamento,
para efeito de comprovação da sua condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, por meio de declaração de enquadramento no artigo 3º da LC nº 123/2006,
conforme modelo disponibilizado no Anexo 01.

3 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital aquele que não o fizer em até
02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de
forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
3.2. Caberá ao Gestor do CRMV-CE decidir, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
úteis anterior à sessão pública de abertura das propostas, sobre a impugnação interposta.
3.3. Se procedente e acolhida à impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova
data será designada para a realização do certame.
4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.1.1. Tratando-se de Representante Legal:
a) Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado
na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
b) Cópia de documento oficial de identificação que contenha foto.
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4.1.2. Tratando-se de Procurador:
a) Procuração por instrumento público ou particular, na qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a" do item 4.1.1., que
comprove os poderes do mandante para a outorga.
b) Cópia de documento oficial de identificação que contenha foto.
4.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
4.3. O não credenciamento do representante impedirá qualquer pessoa presente de se
manifestar e responder pela empresa licitante, sem prejuízo do direito de oferecimento
das propostas.
4.4. Fica assegurada às empresas licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos
documentos previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto
ao processo.
4.5. Além dos documentos citados acima, é parte integrante da documentação para o
credenciamento a “DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.” (ANEXO 05).
5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS
DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO
5.1. A Proposta de Preços e os Documentos para Habilitação deverão ser apresentados
no dia, hora e local designados para a realização do Pregão, em envelopes distintos e
separados, lacrados e identificados com as seguintes informações:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Presencial CRMV-CE nº 02/2018
Local: CRMV-CE – Rua Dr. José Lourenço, 3288 – Joaquim Távora.
Razão Social e CNPJ da licitante
Data: 20/06/2018 – ás 09h 00min
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ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
Pregão Presencial CRMV-CE nº02/2018
Local: CRMV-CE – Rua Dr. José Lourenço, 3288 – Joaquim Távora.
Razão Social e CNPJ da licitante
Data: 20/06/2018 – ás 09h 00min
5.2. A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para
desclassificação da licitante, que poderá realizá-lo no ato da entrega.
6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A “Proposta de Preços” deverá ser acondicionada no Envelope nº 01, identificado
conforme o descrito no item 5.1 deste edital.
6.2. As licitantes deverão apresentar suas propostas sem cotações alternativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas, com as seguintes informações:
6.2.1. Em 01 (uma) via digitada, em papel timbrado da licitante, redigida com clareza,
datada, rubricadas todas as folhas e assinada por pessoa legalmente habilitada com
poderes para se comprometer pela empresa.
6.2.2. A falta de data e/ou rubrica na Proposta de Preços somente poderá ser suprida
pelo representante legal presente na sessão pública e com poderes para esse fim.
6.2.3. Mencionar o número deste Pregão, bem como a razão social da licitante, o CNPJ,
números de inscrições estadual e municipal, número do fone/fax, endereço eletrônico
(e-mail) e o respectivo endereço com CEP, com indicação do banco, agência, conta
corrente, bem como o nome do responsável e a qualificação profissional de quem
assinará o contrato.
6.2.4. PREÇO TOTAL fixo e irreajustável, expresso em números e por extenso, em
Real com, no máximo, 2 (duas) casas decimais, junto ao qual considerar-se-ão inclusas
todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos e encargos de qualquer
natureza). Sugere-se que os preços sejam apresentados conforme o ANEXO 08.
6.2.5. A proposta de preços deve fazer constar, além do valor total, por lote, o preço
unitário total de cada item constante na lista de materiais.
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6.2.6. Os itens que não possuírem cotação serão considerados desertos para fins de
aplicação do art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93.
6.2.7. Poderão ser corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro, quaisquer erros de soma
e/ou multiplicação.
6.2.8. Deve constar na Proposta de Preços o PRAZO DE ENTREGA do material
especificado no Termo de referência, que deverá ser, no máximo, de 10 (dez) dias, a
contar da assinatura do instrumento contratual.
6.2.9. Deve constar na Proposta de Preços o PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA,
não inferior a 60 (sessenta) dias. Caso alguma proposta omita o prazo de validade será
entendido como válida, pelo período estipulado neste edital.
6.2.10. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade da proposta, ou seja, em 60 (sessenta) dias, e caso persista o
interesse em contratar por parte do CRMV-CE, esta poderá solicitar prorrogação da
validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.
6.2.11. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da Proposta de Preços
apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que
importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a
sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro.
6.2.12. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às exigências
do presente edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.2.13. Fica reservado ao CRMV-CE o direito de verificar, sempre que julgar
necessário, se os preços praticados pela licitante vencedora estão compatíveis com os de
mercado.
6.2.14. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da empresa licitante e
não lhe assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, nenhuma
alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto não previsto em
lei.
7 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
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7.1. Os “Documentos para Habilitação” deverão ser acondicionados no Envelope nº 02,
identificado conforme o descrito no item 5.1 deste edital.
7.2. A habilitação da licitante está condicionada à apresentação dos documentos abaixo
relacionados, de preferência nesta ordem, de forma a permitir maior rapidez na
conferência e exame correspondentes:
7.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores. Em caso de empresa individual,
apresentar registro comercial;
7.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, através de certidões
negativas expedidas pela Receita Federal e pelas Fazendas Estadual e Municipal da sede
da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
7.2.4. Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS), demonstrando
inexistência de débitos no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (artigo
29, inciso IV da Lei nº 8.666/93), através de Certidão Negativa;
7.2.5. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), em vigor na data de apresentação dos documentos para habilitação;
7.2.6. - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou de Certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativa, nos termos do artigo 642-A da
Consolidação das Leis de Trabalho.
7.2.7. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou execução patrimonial, em caso de pessoa física;
7.2.8. Declaração de Aquiescência, conforme modelo: (ANEXO 03);
7.2.9. Declaração de que permanecem imutáveis as condições de cadastramento
relativas à regularidade junto ao erário Federal, Estadual e Municipal. (ANEXO 04).
7.2.10. Declaração de Responsabilidade, assinada pelo representante legal da licitante,
de acordo com o modelo. (ANEXO 06);
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7.2.11. Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, nem menor de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos da Lei 9.854/99,
conforme modelo. (ANEXO 07).
7.2.12. Qualificação Técnica - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação através da apresentação de 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprobatório da capacidade
técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do
fornecimento, qualidade do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais
condições do fornecimento;
7.2.13. No caso de certidões obtidas via Internet, as mesmas estarão sujeitas à
verificação de sua validade e autenticidade pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio;
7.2.14. Sob pena de inabilitação, se a licitante for a Matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da Matriz e, quando tratar-se de Filial, todos os documentos
deverão estar em nome da Filial, exceto aqueles que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
7.2.16. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original,
ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou ainda, cópia
acompanhada do original, para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe
de Apoio;
7.2.17. A falta de qualquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital, implicará na inabilitação da licitante;
7.2.18. A licitante fica obrigada a declarar, a qualquer tempo, todos os fatos impeditivos
de sua habilitação, bem como punições sofridas que a impeçam de participar de
licitações. Portanto, a participação nesta licitação corresponderá à indicação de que não
existem fatos impeditivos para sua habilitação.
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8 - DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
8.1. No local, dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, será aberta, pelo
Pregoeiro, a Sessão Pública destinada ao recebimento da “Proposta de Preços” e
“Documentos para Habilitação”.
8.2. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que obedecer às
condições e especificações estabelecidas neste edital e apresentar o MENOR PREÇO,
POR LOTE, na fase de negociação de lances.
8.3. Declarada aberta a sessão, o Pregoeiro convidará os representantes das empresas
para apresentarem os documentos necessários ao credenciamento e/ou representação, os
quais deverão ser vistos, conferidos e rubricados por todos os participantes.
8.4. Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, assim como
aquelas não representadas, devendo tais empresas efetuar a entrega dos envelopes com a
proposta de preços e os documentos para habilitação, apresentados na forma estipulada
no item 5.1. deste Edital.
8.5. O Pregoeiro abrirá os envelopes “Proposta de Preços” e verificará a oferta de valor
mais baixo e aquelas com preços até 10% (dez por cento) superiores à primeira, bem
como a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste edital e seus
anexos, sendo classificadas, para a fase de lances verbais, aquelas que atenderem tais
requisitos.
8.6. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas anteriormente
poderão ser classificadas para a fase de lances verbais as autoras das melhores
propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos.
8.7. Após a análise das propostas pelo Pregoeiro, os participantes, através de seus
representantes, as rubricarão.
8.8. As licitantes classificadas poderão fazer lances verbais e sucessivos até a
proclamação da vencedora.
8.9. O Pregoeiro convidará, individualmente, os licitantes a apresentarem lances
verbais, iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se os demais em
ordem decrescente de valor.
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8.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocada,
implicará na exclusão da licitante, mantendo-se, todavia, o último preço por ela
apresentado para efeito da classificação final das propostas.
8.11. A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades
cabíveis.
8.12. Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas pelo critério
de menor preço, sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à aceitabilidade do
valor apresentado por aquela classificada em primeiro lugar.
8.13. Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao
seu proponente, será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante
abertura do respectivo envelope.
8.14. Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, a proponente será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do Pregão.
8.15. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências
habilitatórias, serão examinadas as ofertas subsequentes, inclusive quanto a sua
aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a todas as
exigências, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o
correspondente objeto.
8.16. Caso ocorram as hipóteses dos itens 8.13 e 8.14, ou de não haver oferta de lances
verbais, ou mesmo quando houver ofertas de lances, após a decisão do Pregoeiro, em
quaisquer dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta, ainda será lícito ao Pregoeiro
negociar diretamente com a proponente, para a obtenção de preço melhor do que aquele
ofertado.
8.17. A adjudicação do objeto obedecerá à estrita ordem de classificação e será
praticada, POR LOTE, ao término da reunião, com registro em ata.
8.18. Os envelopes dos licitantes que forem inabilitados devem ser devolvidos fechados,
após transcorrido o prazo para interposição de recurso ou desde que tenha havido
desistência expressa dos licitantes a respeito, ou após julgados improcedentes os
recursos interpostos.
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9 - DOS RECURSOS
9.1. A manifestação da intenção de interpor recurso deverá ser feita pelo representante
credenciado ao final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de
recorrer, momento a partir do qual será concedido ao interessado o prazo de 3 (três) dias
úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
9.2. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente do CRMV-CE, por intermédio do
Pregoeiro, via protocolo.
9.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.
9.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer, ao término da
sessão desta licitação, implicará em decadência e preclusão do direito da licitante.
10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas com a aquisição dos materiais de escritório e equipamentos
resultantes deste pregão correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
10.1.1. Dotação Orçamentária nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente,
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 – Material de Processamento de Dados; nº
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 – Bens Móveis não Ativáveis, nº 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026
– Material Elétrico e Eletrônico,
11 - DA ASSINATURA E RETIRADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
11.1. No prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da convocação realizada pelo
CRMV-CE através de ofício, a empresa vencedora do certame deverá comparecer à
sede do CRMV-CE, à Rua Dr. José Lourenço, 3288, Joaquim Távora, Fortaleza/CE,
para assinar o termo contratual e retirar sua via correspondente.
11.2. A recusa injustificada do vencedor do certame em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
legalmente estabelecidas.
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12 - DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do
recebimento e aceite do material especificado no ANEXO 08, mediante apresentação da
nota fiscal/fatura em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do
Ceará, com o endereço na Rua Dr. José Lourenço, 3288, Joaquim Távora; Fortaleza/CE,
CEP: 60115-282 e CNPJ/MF Nº 06.622.443/0001-09, referente ao objeto desta
licitação, já deduzidos os impostos, conforme seu enquadramento contábil, de acordo
com a Instrução Normativa nº 1.234/2012, da SRF (Secretaria da Receita Federal) –
tabela de retenção dos seguintes impostos: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social – CONFINS e Programa de Integração Social – PIS/PASEP,
contados da apresentação da nota fiscal/fatura.
12.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, após a data de sua
apresentação válida.
12.3. O pagamento será feito mediante apresentação de boleto bancário junto com a
Nota Fiscal/Fatura.
12.4. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção
monetária calculada com base no IPC do IBGE, bem como juros moratórios, à razão de
0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis em relação ao atraso
verificado.
13 - DAS PENALIDADES
13.1. O não cumprimento dos prazos previstos neste edital ensejará multa moratória de
0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor
da proposta e 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias. Facultará ainda a Administração, exigir perdas e danos nos
termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.
13.2. Além da incidência do disposto no item anterior, o licitante inadimplente estará
sujeito às sanções previstas na Lei nº 8078/90, Código de Defesa do Consumidor e
legislação complementar, bem como às penalidades previstas no art. 87 e seus incisos
da Lei nº 8.666/93, cumulativamente.
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13.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o CRMV-CE poderá
garantir a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções.
13.3.1. Advertência;
13.3.2. Suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar
com o CRMV-CE, por prazo de até 2 (dois) anos;
13.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
13.4. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação, nos
casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo tal
prorrogação ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo Presidente do
CRMV-CE.
13.5. Na aplicação das penalidades administrativas será concedida oportunidade de
prévia defesa, nos termos do § 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
13.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução da obrigação, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital.
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A empresa vencedora obrigar-se-á, com integral obediência às normas avençadas
em relação aos elementos fornecidos, a responder pelo cumprimento da proposta
apresentada.
14.2. Em caso de recusa ou impossibilidade da licitante classificada em primeiro lugar
em fornecer o objeto do presente edital, poderá ao CRMV-CE convocar a licitante
remanescente, na ordem de classificação, para contratar com a Administração, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira colocada, sem prejuízo das
sanções que a esta serão impostas, ou revogar a licitação independentemente da
cominação prevista no art. 81, da Lei 8.666/93. Nessa hipótese, a licitante que aceitar a
adjudicação em razão dos motivos expostos estará sujeita as mesmas obrigações e
penalidades decorrentes deste edital.
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14.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, inclusive solicitar a apresentação de amostras, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
14.4. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1º e
2º do art.65, da Lei nº 8.666/93.
14.5. O recebimento do objeto deste certame será acompanhado, controlado, fiscalizado
e avaliado por membro da comissão de almoxarifado do CRMV-CE.
14.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
14.7. Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às de
outras licitantes ou que apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista, tal
como proposta alternativa.
14.8. A Contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto da
contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração do Contratante.
14.9. É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto da
contratação.
14.10. O Pregoeiro poderá, até a data da entrega do objeto do presente edital, mediante
despacho fundamentado, desclassificar a empresa vencedora da licitação, se houver
notícia de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da
licitação, que desabone a sua idoneidade e/ou sua capacidade técnica ou econômica,
sem que caiba à empresa qualquer indenização ou ressarcimento, independentemente de
outras sanções que o caso determinar.
14.11. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo
licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios,
sujeitando-se a licitante às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe
o art. 93 da Lei nº 8.666/93.
14.12. No caso de ser apresentada proposta de produto não original de algum dos itens
constantes no ANEXO 09 deste Edital, ficará a cargo do licitante, caso seja necessária, a
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realização de testes junto a entidades especializadas, sendo obrigatória à apresentação
de pertinente laudo para fins de comprovação da situação de similaridade do produto
indicado com o original.
14.13. Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, esta licitação poderá ser
anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento e poderá ser revogada, em
qualquer de suas fases, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
14.14. Antes da data marcada para a sessão pública de abertura dos envelopes, o
Pregoeiro e a equipe de apoio do CRMV-CE poderá, por motivo de interesse público,
por sua iniciativa ou em consequência de solicitações de esclarecimentos, alterar este
edital e seus anexos, ressalvado que será reaberto o prazo inicialmente estabelecido para
apresentação das Propostas e dos Documentos, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das Propostas.
14.15. Correrão por conta do CRMV-CE às despesas que incidirem sobre a publicidade
do contrato, aí incluídas as decorrentes de sua publicação, que deverá ser efetivada em
extrato, no Diário Oficial da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei
nº 8.666/93.
14.16. Quaisquer pedidos de esclarecimentos que se fizerem necessários com respeito
ao presente edital e seus anexos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro do CRMV-CE,
através do endereço eletrônico: licitacao@crmv-ce.org.br.
14.17. As questões suscitadas por este edital que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Federal do Estado
do Ceará.
15 - DOS ANEXOS
15.1. Integram este Edital os seguintes anexos:
15.1.1. Anexo 01 – Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte para fruição dos benefícios da lei complementar nº. 123/2006. (modelo).
15.1.2 Anexo 02 - Termo de Referência.
15.1.2. Anexo 03 – Declaração de aquiescência (modelo)
15.1.2. Anexo 04 - Declaração de Regularidade (modelo).
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15.1.3. Anexo 05 - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (modelo).
15.1.4. Anexo 06 - Declaração de Responsabilidades (modelo).
15.1.5. Anexo 07 - Declaração de que não utiliza de forma direta ou indireta de menores
(modelo).
15.1.6. Anexo 08 - Proposta de Preços (modelo).
15.1.7. Anexo 09 – Especificações do Material de Expediente.
15.1.8. Anexo 10 - Minuta do Contrato.
Fortaleza-CE, 16 de Abril de 2018.

Méd. Vet. Célio Pires Garcia
Presidente
CRMV-CE nº 01157.VP
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ANEXO 01
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA
LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006
Edital de PREGÃO Nº 02/2018 - CRMV-CE

.......................... (nome do licitante), com sede ..................................................
(endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº .................., DECLARA, para fins do
disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, eu esta Empresa, na presente Dara, enquadra-se como:
(...) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123,
de 14/12/2006.
(...) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123, de 14/12/2006.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

........................., ... de ..................... de ...............
(Local)

(Data)

................................................................................
(Nome e assinatura do representante legal da Licitante)

ANEXO 02
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T E R M O DE R E F E R Ê N C I A
EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2018– CRMV-CE
1 - DO OBJETO
Constitui objeto da presente Pregão a aquisição de materiais de expediente.
2 – JUSTIFICATIVA
Os materiais objeto deste Pregão servirão para reposição do estoque anual do CRMVCE.
3 – DO VALOR ESTIMADO COTAÇÃO DE MERCADO
O valor estimado para a compra dos referidos materiais de expediente é: R$
30.859,77(trinta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos).
VALOR ESTIMADO LOTE 1: R$ 25.229,23(Vinte e cinco mil reais e duzentos e
vinte nove reais e vinte e três centavos);
VALOR ESTIMADO LOTE 2: R$ 2.430,46(Dois mil, quatrocentos e quarenta e
seis centavos );
VALOR ESTIMADO LOTE 3: R$ 1.316,08(Um mil, trezentos e dezesseis reais e
oito centavos);
VALOR ESTIMADO LOTE 4: R$ 1.884,00(Um mil, oitocentos e oitenta e quatro
reais).
Do valor apresentado pela CONTRATADA será retido na fonte o valor de que trata o
art. 64 da lei nº 9.430/96, regulamentado pela Instrução Normativa SRF nº 1234/2012,
de 11/01/2012, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 1.244, de 30/01/2012.
4- DA PROPOSTA
4.1 – Na proposta de preço deverão constar:
a) Discriminação detalhada de cada item do lote ofertado;
b) As quantidades solicitadas;
c) Os valores unitários e globais;
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d) Prazo para entrega dos produtos.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE
O licitante vencedor ficará obrigado a:
a) Fornecer os materiais cotados em estrita conformidade com as especificações
constantes no “Anexo 09” do Edital 02/2018.
b) Entregar os materiais no prazo fixado;
c) Substituir no prazo de 10 (dez) dias os materiais que, após a entrega, apresentarem
defeitos ou vierem a apresentar durante o período de garantia;
6 – DAS OBRIGAÇÕES DO CRMV-CE
a) Providenciar local adequado para o recebimento do objeto;
b) Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitá-lo quando este não atender
ao especificado;
c) Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da vencedora, informações
adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos que ocorrerem.
d) Atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira
para efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
7- DO PRAZO PARA ENTREGA
• A entrega do objeto deverá ser em 10 (dez) dias corridos, após a emissão da
autorização de fornecimento.
• Os Lotes deverão ser entregues na sede do CRMV-CE, na Rua Dr. José Lourenço,
3288, Joaquim Távora, Fortaleza - CE, em data e horário previamente agendados com a
Chefa do setor de manutenção do CRMV-CE.
• É facultado ao CRMV-CE rejeitar o objeto, no todo ou em parte, desde que o objeto
entregue esteja em desacordo com as especificações e condições ofertadas. O
recebimento do material será feito através pela Comissão de Almoxarifado pela
Senhorita Valdênia Pereira da Silva.
8 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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9.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a entrega do material, quando
e da forma que julgar conveniente.
9.2. A fiscalização ou o acompanhamento da entrega dos serviços não exclui nem
atenua a responsabilidade da CONTRATADA em relação aos danos provocados ou
prejuízos experimentados pelo CONTRATANTE em decorrência deste Contrato.
9.3. A fiscalização e o recebimento dos materiais objetos deste contrato caberão a
Senhorita Valdênia Pereira da Silva – Chefe do Setor de Manutenção do CRMV-CE.

Fortaleza-CE, 16 de abril de 2018.

Pedro Alves de Oliveira Neto
Pregoeiro
Matr. nº 036
Despacho: Aprovo o presente Termo de referência, com fundamento no artigo 3º da Lei
nº 10.520/02, de 17/07/2002, publicado no DOU 18/07/2002.
Fortaleza-CE, 16 de abril de 2018.

Méd. Vet. Célio Pires Garcia
Presidente
CRMV-CE nº 01157.VP
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PREGÃO PRESENCIAL CRMV-CE N° 02/2018
ANEXO 03
DECLARAÇÃO DE AQUIESCÊNCIA (MODELO)
(em papel timbrado da licitante)
REF.: Pregão Presencial CRMV-CE n° 02/2018
Pela presente, o signatário declara e garante que examinou cuidadosamente todo o edital
do Pregão em epígrafe e seus anexos, e aceita todas as condições nele estipuladas e que,
ao assinar a presente declaração e entregar seus envelopes, renuncia ao direito de alegar
discrepâncias de entendimento com relação ao mesmo.
Local e Data.
Assinatura:___________________________
Nome do Representante Legal: ...................
Cargo/função:.. ........................................
Observação:
- Este documento deverá vir dentro do envelope “Documentos para Habilitação”.
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PREGÃO PRESENCIAL CRMV-CE Nº 02/2018
ANEXO 04
DECLARAÇÃO (MODELO)
(em papel timbrado da licitante)
DECLARAMOS para os devidos fins, sob as penas da Lei, que permanecem imutáveis
as condições de regularidade para com os erários Federal, Estadual e Municipal. Local e
Data.
Assinatura:___________________________
Nome do Representante Legal: ...................
Cargo/função:.. ........................................
Observação:
- Este documento deverá vir dentro do envelope “Documentos para Habilitação”.
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PREGÃO PRESENCIAL CRMV-CE Nº 02/2018
ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(MODELO)
(em papel timbrado da licitante)
............................................................. (razão social da licitante), CNPJ nº .....................,
com endereço à ..................................................................., por intermédio de seu
Representante Legal, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação no Pregão Presencial CRMV-CE nº 02/2018, conforme dispõe o art. 4º,
inciso VII da Lei nº 10.520/02.
Local e Data.
Assinatura:___________________________
Nome do Representante Legal: ...................
Cargo/função:.. ........................................
Observação:
- Este documento deverá vir separado dos envelopes de proposta de preços e de
documentos para habilitação.
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PREGÃO PRESENCIAL CRMV-CE Nº 02/2018
ANEXO 06
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES (MODELO)
(em papel timbrado da licitante)
............................................................. (razão social da licitante), CNPJ nº .....................,
com endereço à ..................................................................., por intermédio de seu
Representante Legal, declaro, sob as penas da lei, para os fins de direito, na qualidade
de Proponente do procedimento de licitação, na modalidade Pregão Presencial CRMVCE nº 02/2017, instaurado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado
do Ceará (CRM;V-CE), que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de
todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se
façam necessárias, comprometendo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, comprometendo-nos a repassar na proporção
correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de
impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de
legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato, submetendo-os ao
disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e
anexos do citado Pregão, aos quais declaramos pleno conhecimento.
Local e Data.
Assinatura:___________________________
Nome do Representante Legal: ...................
Cargo/função:.. ........................................
Observação:
- Este documento deverá vir dentro do envelope “Documentos para Habilitação”.
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PREGÃO PRESENCIAL CRMV-CE Nº 02/2018
ANEXO 07
DECLARAÇÃO (MODELO)
(em papel timbrado da licitante)
.........................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº
................................, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as
penas da Lei, que não utiliza a 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 determinação Constitucional e Lei 9.854/99.
Local e Data.
Assinatura:___________________________
Nome do Representante Legal: ...................
Cargo/função:.. ........................................
Observação:
- Este documento deverá vir dentro do envelope “Documentos para Habilitação”.

Rua Dr. José Lourenço nº 3288 – Joaquim Távora – Fortaleza – CE CEP: 60115-282
PABX (85) 3272.4886 - Fax (85) 3247.1628 E-mail: licitacao@crmv-ce.org.br

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará – CRMV-CE
Rua Dr. José Lourenço, 3288. Joaquim Távora, Fortaleza – CE, CEP 60.115-282
Telefone/ Fax: (85) 3272-4886, e-mail: licitacao@crmv-ce.org.br, site: www.crmv-ce.org.br

PREGÃO PRESENCIAL CRMV-CE Nº 02/2018
ANEXO 08
PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)
(em papel timbrado da licitante)
1. DADOS CADASTRAIS
1.1. Razão social da Licitante:
1.2. CNPJ:
1.3. Inscrição Estadual:
1.4. Inscrição Municipal:
1.5. Endereço com CEP:
1.6. Telefone | Fax:
1.7. E-mail:
1.8. Banco | Agência | Conta.
1.9. Nome e qualificação, Carteira de Identidade e CPF de quem assinará o Contrato.
2. DESCRIÇÃO DO MATERIAL
3. VALOR UNITÁRIO TOTAL DE CADA ITEM POR LOTE
4. VALOR TOTAL POR LOTE:
5. PRAZO DE ENTREGA: Deverá ser, no máximo, de 10(dez) dias, a contar da
assinatura do instrumento contratual.
6. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 (sessenta) dias.
Declaramos para os devidos fins, que nos preços ofertados estão incluídos todos os
custos e despesas pertinentes e necessárias ao cumprimento do objeto deste edital do
Pregão.
Local e Data.
Assinatura:___________________________
Nome do Representante Legal: ...................
Cargo/função:.. ........................................
Observação:
- Este documento deverá vir dentro do envelope “Proposta de Preços”.
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ANEXO 09
PREGÃO PRESENCIAL CRMV-CE Nº 02/2018
Descrição/Especificação do Objeto e Quantidades:
Lote 1
Material de Expediente

Quantidade

UND.

05
02
300
20
800
400
5
5
5

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

COLCHETE PARA PAPEL N.º 07 COM 72 UNID/CX

50

CX

COLCHETE PARA PAPEL N.° 05 COM 72 UNID/CX

05

CX

ELÁSTICO PCT 200 UNIDADES

10

PCT

3

CX

76.000

UND

5

UND

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M

30

UND

FITA ADESIVA DUPLAFACE 24MMX1,5M
FITA EMPACOTAMENTO PAPEL CREPADO (FITA
GOMADA)38mm x 50m

10

UND

20

UND

GRAMPEADOR DE MESA 26/6 25 FOLHAS

2

UND

GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8-13 ATE 240FL

3

UND

GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX COM 5000 UNID

20

CX

GRAMPO 23/10 GALVANIZADO CX COM 5000 UNID

5

CX

COLA INSTANTANEA MULTIUSO 3 GRAMAS

6

UND

COLA BRANCA 90g

50

UND

CLIPE 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES

15

CX

CLIPE 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES

50

CX

LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 1/4 100FLS

10

UND

MARCA TEXTO AMARELO

30

UND

ALMOFADA CARIMBO 10X07 AZUL
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
ARQUIVO MORTO NOVA ONDA 250cmX130cmX350cm VERDE
BLOCO AUTOADESIVO 76X76 COM 100FLS.
CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL PONTA 0,8mm
CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA PONTA 0,8mm
CANETA HIDROGRÁFICA COLOR 850 COR AZUL
CANETA HIDROGRÁFICA COLOR 850 COR PRETA
CANETA HIDROGRÁFICA COLOR 850 COR VERMELHA

ETIQUETA 02 CARREIRAS 89X23 CX COM 12000
ETIQUETAS ADESIVAS BRANCAS 22X103mm PAPEL COCHÊ
01 COLUNA COR BRANCA
FILME RIBBON
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MARCA TEXTO LARANJA
ORGANIZADOR P/CABOS E FIOS 3/4
PAPEL A4 60KG BRANCO PCT. COM 50 FLS.
PAPEL A-4 BRANCO COM 500 FOLHAS
PASTA AZ A4 FORMATO OFICIO – MEDIDAS

31,5X28,5CM (AXL) COM 2 ARGOLAS LOMBO LARGO
PASTA AZ 44 FORMATO OFICIO – MEDIDAS
31,5X28,5CM (AXL) COM 2 ARGOLAS LOMBO
ESTREITO
PASTA DE ELÁSTICO 20MM TRANSPARENTE
PASTA DE ELÁSTICO 30MM AMARELO
PASTA DE ELÁSTICO 30MM VERDE
PERFURADOR DE PAPEL COM 02 FUROS PARA 35 FLS
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT PRETO
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PILOT VERMELHO
PRANCHETA ACRÍLICA 24cmX34cm
TESOURA DE USO GERAL 21cm

15
2
80
500

UND
UND
PCT.
RESMA

50

UND

10
10
10
10
5
4
6
2
2
2

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

Quantidade
2
2
2
2
3

UND.
UND
UND
UND
UND
UND

10
10

UND
UND

Quantidade
15
30
10

UND.
PCT
PCT
PCT

Lote 2

Material de Processamento de Dados
CARTUCHO EPSON664 BLACK, 70ML
CARTUCHO EPSON664 MAGENTA, 70ML
CARTUCHO EPSON664 CIANO, 70ML
CARTUCHO EPSON664 YELLOW, 70ML
LEITOR CODIGO BARRA CCD CPX10 SLIN USB
MOUSE USB WIRELESS MOBILE COM GARANTIA MÍNIMA 36
MESES
PENDRIVE 8GB COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES

Lote 3
Material de Elétrico e Eletronico
PILHA ALCALINA AAA PALITO PCT COM 2UNID
PILHA RECARREGAVEL AAA PACT COM 2 UNID
PILHA RECARREGAVEL AA PACT COM 2 UNID

Lote 4
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Material de Bens Móveis não Ativáveis
SUPORTE PARA MONITOR COM 02 GAVETAS PRETO

Quantidade
20

UND.
UND
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ANEXO 10
MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PARA O
CRMV-CE, VINCULADO À LICITAÇÃO –
PREGÃO PRESENCIAL CRMV-CE Nº 02/2018.
Pelo presente instrumento particular o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ (CRMV-CE), Autarquia Federal de fiscalização
profissional, criada pela Lei nº 5.517/68, com sede à Rua Dr. José Lourenço, 3288, Joaquim
Távora, Fortaleza, CE, CEP: 60115-282, CNPJ nº 06.622.443/0001-09, neste ato representado
por seu Presidente, XXXXXXXXX, (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL),
(PROFISSÃO), (IDENTIDADE), (CPF), doravante denominado CONTRATANTE, e de outro
lado à empresa XXXXXXXXX (ENDEREÇO), (CNPJ), neste ato representada por seu
(REPRESENTANTE LEGAL), XXXXXXXXX (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL),
(PROFISSÃO), (IDENTIDADE), (CPF), doravante denominada CONTRATADA, de acordo
com o Processo Administrativo CRMV-CE nº ___/_______e Pregão Presencial CRMV-CE nº
____/_____e ainda, conforme as cláusulas abaixo relacionadas, as quais se obrigam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição de materiais de escritório para o CRMVCE, descritos a seguir, consoante legislação vigente e conforme o edital do Pregão Presencial
CRMV-CE n° 02/2018 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL
2.1. A lavratura deste Contrato decorre da realização de processo licitatório - Pregão Presencial
CRMV-CE n° 02/2018, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/02, no Decreto nº 3.555/00,
alterado pelo Decreto nº 3.693/60, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, demais exigências
contidas no edital do referido Pregão e nos autos do processo que deu causa ao presente
instrumento contratual.

Rua Dr. José Lourenço nº 3288 – Joaquim Távora – Fortaleza – CE CEP: 60115-282
PABX (85) 3272.4886 - Fax (85) 3247.1628 E-mail: licitacao@crmv-ce.org.br

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará – CRMV-CE
Rua Dr. José Lourenço, 3288. Joaquim Távora, Fortaleza – CE, CEP 60.115-282
Telefone/ Fax: (85) 3272-4886, e-mail: licitacao@crmv-ce.org.br, site: www.crmv-ce.org.br

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste
contrato.
4.2. Exercer a fiscalização do contrato.
4.3. Responsabilizar-se pelas despesas que incidirem sobre a publicidade do contrato, aí
incluídas as decorrentes de sua publicação, que deverá ser efetivada em extrato, no Diário
Oficial da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Além de outras obrigações estipuladas neste Contrato ou estabelecidas em lei,
particularmente na Lei n° 8.666/93, constituem, ainda, obrigações da CONTRATADA:
5.1.1. A observância de todas as especificações exigidas no edital de Pregão Presencial CRMVCE n º 02/2018 - Anexo nº 09.
5.1.2. Observar e cumprir o prazo de entrega dos materiais, conforme previsto no edital do
Pregão.
5.1.3. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Pregão Presencial CRMV-CE nº 02/2018.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. Para efeitos legais, o presente contrato tem seu valor fixado em R$ XXXXXXXX
(XXXXXXXX), correndo as despesas decorrentes de sua execução por conta da Dotação
Orçamentária do CRMV-CE- XXXXXXXXXX.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento e
aceite do material especificado na cláusula primeira deste instrumento contratual, mediante
apresentação da nota fiscal/fatura e boleto bancário em nome do Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Estado do Ceará, com o endereço na Rua Dr. José Lourenço, 3288,
Joaquim Távora; Fortaleza, CE, CEP: 60115-282 e CNPJ/MF Nº 06.622.443/0001-09, referente
ao objeto desta licitação, já deduzidos os impostos, conforme seu enquadramento contábil, de
acordo com a Instrução Normativa nº 1.234/2012, da Secretaria da Receita Federal – tabela de
retenção dos seguintes impostos: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
CONFINS e Programa de Integração Social – PIS/PASEP, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura.
7.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, após a data de sua apresentação válida.
7.3. O pagamento será feito mediante depósito em conta corrente em nome da Contratada ou
através de boleto.
7.4. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária
calculada com base no IPC do IBGE, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por
cento) ao mês, calculados pro rata temporis em relação ao atraso verificado.
7.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a execução do pagamento, no ato da
atestação, se os preços não estiverem de acordo com as condições do presente contrato.
7.6. A atestação das Notas Fiscais, de acordo com os serviços executados e de acordo com o
objeto deste contrato, caberá ao fiscal do contrato indicado pelo CONTRATANTE que, de
acordo como seu entendimento e responsabilidade, atestará ou não as Notas citadas.
7.7. Caso seja identificado qualquer tipo de cobrança indevida, o fato será informado à
CONTRATADA e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da
reapresentação da Nota Fiscal devidamente retificada.
CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS
8.1. Todos os encargos fiscais e sociais que incidam ou venham a incidir sobre os produtos ora
contratados serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
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CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização será exercida pelo fiscal designado pelo CONTRATANTE, que
acompanhará os serviços objeto deste contrato, bem como promoverá todas as ações necessárias
ao fiel cumprimento do mesmo.
9.2. O CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA, por escrito, as deficiências porventura
verificadas na execução dos serviços, para imediata correção, sem prejuízo das penalidades
cabíveis ao caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES
10.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de
execução, inadimplemento contratual ou inverossímil das informações prestadas, sem prejuízo
da propositura da competente ação de perdas e danos, a CONTRATADA estará sujeita às
seguintes sanções:
10.1.1. Advertência.
10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
10.1.4. 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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.2. A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.
10.3. A multa estabelecida no presente instrumento será recolhida na conta corrente a ser
indicada pelo CRMV-CE, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da intimação.
10.4. As sanções previstas nos itens 10.1.3 e 10.1.4 poderão também ser aplicadas às empresas
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93:
10.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em
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virtude de atos ilícitos praticados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO
11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir, a qualquer tempo, o contrato que vier a ser
assinado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à
CONTRATADA qualquer espécie de direito, nos casos previstos na Lei nº 8.666/93.
11.2. A rescisão do contrato acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial
ou extrajudicial por parte do CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes do contrato,
limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste edital e em lei, até a
completa indenização dos danos.
11.3. Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
(a) Falência ou liquidação da CONTRATADA.
(b) Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, fusão
da CONTRATADA com outra firma ou empresa.
11.4. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme nos disposto
art.77, 78 incisos I a VIII, XII e XVII, art. 79, incisos e parágrafos, e art. 80 e parágrafos da Lei
8.666/93.
11.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
12.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste contrato no Diário oficial
da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos deste contrato serão resolvidos conforme os preceitos de direito público,
aplicando sê-lhes, supletivamente, os princípios da teoria dos contratos e as disposições de
direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL
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14.1. É parte integrante do presente instrumento legal o Processo de Licitação, Pregão
Presencial CRMV-CE n° 02/2018 e seus anexos, cujo teor é de pleno conhecimento da
CONTRATADA.
14.2. Este Contrato, quanto a questões omissas ou não previstas expressamente, será regido
pelas disposições das Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal do Estado do Ceará para dirimir questões decorrentes
do cumprimento deste Contrato.
E, assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em duas vias, de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas, adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Fortaleza, XX de XXXXXXXXXX de XXXX
____________________________________
CONTRATANTE
____________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF:
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