Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
ESCLARECIMENTOS 3 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2014.

Prezados,
Em atenção à solicitação de esclarecimento realizada em 22/11/2014 (sábado), abaixo
transcrita, informamos, inicialmente, que sabemos o que é o FSC. No mais, o Edital
será republicado no dia 27/11/14 e o pregão ocorrerá em 10/12/14, incluindo como se
dará a referida comprovação, além de demais alterações no termo de referência.
Cordialmente,
Samantha Aguiar
Pregoeira

De: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Para: licitacoes@crm-rj.gov.br
Data: 22/11/2014 16:41
Assunto: Pedido de Esclarecimentos Edital JORNAL CREMERJ - Pregão Nº 008/2014
Ao
Setor de Contrato e Licitações:
PROCESSO nº 046ª/2013 Pregão Nº 008/2014
Sr(a) Pregoeira,
por meio desta, solicito esclarecimentos de algumas d
úvidas a serem esclarecidas no edital:
Item 01:
VII- DA HABILITAÇÃO:
Item 7.1.1 letra "f" e "f.1" - Como não consta o modelo no Anexo I, gerou dúvida quanto ao preenchimento
citado no Edital.
Item 02:
ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA:
Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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1.1 Letra "A":
(Jornal do CREMERJ, com tiragem mensal (estimada) de no mínimo 60.000 (sessenta mil) exemplares no
formato aberto 50,0cm x 34,0cm, formato fechado 25,0 x 34,0 cm, papel offset 75g com Certificação FSC ,
4 x 4 cores e acabamento em grampo).
Face o exposto acima e por se tratar de um produto exigido Certificação FSC , é de suma importância que a
empresa participante do processo licitatório deva incluir cópia autenticada do Certificado FSC(Forestry
Stewardship Council - Conselho de Manejo Florestal) em seu nome e com prazo de validade em vigor no
Envelope de DOCUMENTOS
.
Para comprovação, deverá a cada faturamento a empresa vencedora anexar a NF de compra do papel com
certificação FSC de Cadeia de Custódia o qual referência a comprovação de utilização do papel no Jornal
Cremerj.
Para inclusão do selo FSC em qualquer produto, é exigido pela certificadora a comprovação da cadeia de
custódia e seu manejo na sua utilização do papel.
Obs: O item 02 citado é de vital importância a inclusão no item VII-DA HABILITAÇÃO como documento
obrigatório o Certificado FSC, passivo de inabilitação conforme item 7.6 do edital.
Como ilustração segue a Missão FSC:
A missão do FSC (Forest Stewardship Council) é apoiar o manejo economicamente viável, socialmente
benéfico e ambientalmente adequado das florestas do planeta.
No aguardo do seu parecer.
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