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EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 001/2012 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Técnica e preço Nº 001/2012 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS 11ª. REGIÃO/PR, entidade 
fiscalizadora do exercício profissional dotada de personalidade jurídica de direito público, 
com sede à rua Monsenhor Celso, nº 154 - 13º andar, bairro centro, cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná,  através da Comissão  de Licitação, nomeada pela Portaria nº 
1196/2011, de 23/05/2011 neste ato representada por sua Presidente, Conselheira Maria 
Izabel Scheidt Pires,  torna público que fará realizar Licitação às 16:00 (dezesseis) 
horas, horário de Brasília, do dia 23/02/2012 na modalidade de “Técnica e Preço” 
supra mencionada, onde a abertura das propostas antes referida se dará no endereço da 
sede acima indicado.  O recebimento dos envelopes, contendo a proposta de cada 
proponente, deverá ser entregue até o dia 23/02/2012 até 15h45 (quinze horas e 
quarenta e cinco minutos) no setor de recepção e protocolo do CRESS-11ª Região/PR, 
no endereço abaixo discriminado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para a 
prestação de serviços de organização do V Congresso Paranaense de Assistentes 
Sociais  do CRESS-11ª Região/PR a realizar-se em outubro/2012 na cidade de Foz 
do Iguaçu/PR, conforme descrito no objeto da presente e de acordo com as 
características de serviços, documento integrante deste processo licitatório, sob a 
regência da Lei Federal N.º 8.666/93 e alterações posteriores.  O valor total máximo 
aceito pelo CRESS -11ª Região/PR para a prestação dos serviços discriminados na 
especificação é de R$ 38.000,000 (trinta e oito mil reais), sendo que será vencedora a 
proposta que apresentar a maior nota na media entre técnica e preço de acordo com os 
termos do edital. O conteúdo integral da licitação nº 001/2012, contendo o presente 
extrato, com as especificações e características dos serviços e as condições da 
contratação dos serviços poderá ser retirado no protocolo do Conselho Regional de 
Serviço Social – CRESS 11ª Região/PR, na rua Monsenhor Celso, nº 154, 13º andar, 
bairro Centro, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, no horário das 9h às  12h e das 13h 
às 18h, de segunda à sexta feira, ou no site: www.cresspr.org.br/licitações/edital nº 
001/2012 – técnica e preço nº 001/2012.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 

 
 

Curitiba, 16 de janeiro de 2012. 
 
 

Maria Izabel Scheidt Pires 
A.S. 1601 CRESS - 11ª Região/PR 

Comissão de Licitação 
Presidente 

        
 
 
 
 

http://www.cresspr.org.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2012 
Técnica e preço nº 001/2012 

 
I - DO PREÂMBULO 
1.1 O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS 11ª. REGIÃO/PR, 
entidade fiscalizadora do exercício profissional dotada de personalidade jurídica de direito 
público, com sede à rua Monsenhor Celso, nº 154 - 13º andar, bairro centro, cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná,  através da Comissão  de Licitação, nomeada pela Portaria nº 
1196/2011, de 23/05/2011 neste ato representada por sua Presidente, Conselheira Maria 
Izabel Scheidt Pires, de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações e demais legislações aplicáveis, torna público que fará realizar licitação às 16 
(dezesseis) horas, horário de Brasília, do dia 23/02/2012, na modalidade Técnica e Preço 
nº 001/2012, em sua sede, na sala de  Licitação, sita à Rua Monsenhor Celso, n° 154, 
13º. Andar, Centro, Curitiba, Paraná, objetivando a Contratação de pessoa jurídica para a 
prestação de serviços de organização do V Congresso Paranaense de Assistentes 
Sociais do CRESS-11ª Região/PR a realizar-se em outubro/2012 na cidade de Foz do 
Iguaçu/PR, conforme descrito no objeto do presente edital de licitação.   
 
1.2 O presente Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no setor de 
Recepção e Protocolo do Órgão, na Rua Monsenhor Celso, n° 154 – 13° andar – Centro – 
Curitiba – Paraná, no horário das 9 horas às 12 horas e das 12 horas às 18 horas, de 
segunda a sexta-feira, ou através do site www.cresspr.org.br/licitacoes/edital nº 001/2012 
- Técnica e Preço nº 001/2012. 
 
1.3 O recebimento dos envelopes, contendo a proposta de cada proponente, deverá 
ser entregue até o dia 23/02/2012 até 15h45 (quinze horas e quarenta e cinco minutos) no 
setor de recepção e protocolo do CRESS-11ª Região/PR, no endereço acima 
discriminado. 
 
II - OBJETO: 
Contratação de empresa especializada, objetivando a prestação de serviços de 
organização, planejamento e execução do V CONGRESSO PARANAENSE DE 
ASSISTENTES SOCIAIS a realizar-se em outubro/2012 na cidade de Foz do Iguaçu/PR, 
compreendendo: 
 
1.Pré – Evento 
 
1.1.1 – Fases de Planejamento 
a) Elaboração do cronograma de atividades; 
b) Levantamento de todos os serviços necessários e de seus respectivos custos; 
c) Elaboração da planta baixa dos stands, demarcando as áreas a serem alocadas; 
d) Assessoria com relação ao custo ideal do metro quadrado de exposição; 
e) Assessoria quanto à estruturação da programação técnico-científica, com melhor 
aproveitamento das salas; 
f) Assessoria com relação à estruturação da programação social; 
g) Assessoria quanto ao esquema de transportes; 
h) Bloqueio de apartamentos em hotéis de fácil acesso ao evento, com negociação  
de preço; 
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i) Elaboração de material promocional para captação de recursos e patrocínios;  
j) Planejamento e divulgação do evento; 
k) Criação e produção de peças promocionais; 
l) Assessoria a convênio com agências de viagens. 
 
1.1.2 – Secretaria Preparatória  

a) Assessoria aos serviços de comunicação contratados e no controle de qualidade            
dos produtos gráficos (tais como: logotipo; cartazes; folhetos; papel de carta, 
outros materiais de divulgação, etc.). 

b) Elaboração, etiquetagem, envio e arquivo de correspondência em geral; 
c) Envio de instruções para apresentação de trabalhos técnico-científicos (temas            

livres), recebimento dos trabalhos com cadastramento informatizado, e envio de            
respostas de aceitação dos trabalhos; 

d) Envio de correspondência para os palestrantes convidados, com controle de            
aceitação dos convites; 

e) Recebimento, processamento e envio de recibo de pré-inscrições através de um             
sistema de controle informatizado especial, devendo as importâncias recebidas             
ser depositadas em conta bancária de responsabilidade da Comissão             
Organizadora do evento; 

f) Dimensionamento das necessidades básicas do evento, controle de qualidade e             
coordenação dos serviços a serem sub-contratados relativos a: - produção gráfica; 
- filmagem e sonorização; - slides desk e projeção de slides; - vídeos, fax,             
computadores, impressoras e copiadoras; 

g) Assessoria na contratação de empresas especializadas, idôneas com experiência 
no mercado para os serviços acima descritos, somente mediante autorização 
expressa do Contratante, com base nas disposições da Lei 8666; 

h) Assessoria ao desenvolvimento, hospedagem e manutenção de web site do                  
congresso, com inscrição on-line e recebimento de trabalhos científicos, articulado 
aos serviços de comunicação contratados; 

i) Dimensionamento das necessidades de pessoal de apoio técnico a ser             
subcontratado para o funcionamento no local do evento, tais como: recepcionistas; 
digitadores, auxiliares;  

j) Assessoria para escolha das pastas, crachás e brindes, bem como controle de             
qualidade da execução dos mesmos;  

k) Assessoria para a confecção do programa final (caderno com programação e             
resumos, confecção de cd´s contendo os trabalhos científicos), controle da             
qualidade gráfica e revisão de seus textos; 

l) Emissão de etiquetas para os crachás dos pré-inscritos; 
m) Emissão de listagem de pré-inscritos; 
n) Envio de tomada de preços às autoridades com protocolo de entrega; 
o) Assessoria na decoração de flores das mesas diretoras, e escolha das faixas e             

sinalização; 
p) Assessoria para instalação de serviços de apoio durante o evento, tais como 

espaço para agência bancária, fax e telefonia, serviços médicos e outros que se 
fizerem necessários; 

q) Contato constante com todos os fornecedores e confirmação final dos serviços; 
r) Secretaria Executiva Informatizada com Código de Barras;  
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s) Dimensionamento das necessidades, assessoria nas contratações, controle da            
qualidade dos serviços de som, equipamentos audiovisuais;  

1.1.3 – Administração da Exposição Paralela 
a) Envio de correspondência para as empresas especializadas na montagem e             

comercialização de standes para comercialização da exposição; 
b) Contato por telefone ou fax com os possíveis expositores para agenciamento 

direto de locação; 
c) Elaboração e envio dos contratos; 
d) Controle do recebimento dos pagamentos através de sistema informatizado             

exclusivo e depósitos em conta corrente indicada pela Comissão organizadora; 
e) Assessoria aos expositores quanto à contratação de todos os serviços de apoio             

necessários, tais como: - limpeza e segurança, - mobiliário, - credenciais, -             
equipamentos de áudio e vídeo, - telecomunicações, etc; 

f) Legalização do evento junto aos órgãos competentes; 
g) Acompanhamento do projeto arquitetônico da exposição com controle e assessoria 

às outras montadoras contratadas para decorações dos stands; 
h) Elaboração do “Manual do Expositor” e envio aos participantes da exposição; 
i) Assessoria e criação do projeto de sinalização e programação visual da exposição; 
j) Assistência técnica durante a exposição.  

 
1.1.4 – Secretaria Local  

a) Montagem da secretaria da empresa licitante vencedora no local do evento para: 
b) Supervisão e coordenação de todos os serviços subcontratados (incluindo água);  
c) Supervisão, coordenação e treinamento do pessoal de apoio subcontratado; 
d) Controle do credenciamento no local, com emissão de etiquetas para os crachás; 
e) Supervisão e montagem das pastas e entrega do material do congresso; 
f) Organização e controle do cerimonial das sessões de abertura e encerramento; 
g) Coordenação da montagem das salas para as sessões plenárias, simpósios, 

mesas redondas, slide-desk e da sala de imprensa; 
h) Supervisão do controle da entrada nas salas de reunião, assim como do 

funcionamento das sessões; 
i) Coordenação da montagem da sessão de posters; 
j) Apresentação à Comissão Organizadora Relatório e Demonstrativos Financeiros       

parciais, para prestação de contas, aos participantes, no final do evento; 
k) Coordenação dos eventos sociais; 
l) Fornecimento para fins estatísticos de listagens atualizadas diariamente, com o 

número de participantes inscritos, discriminados por país de origem, estado,       
município/cidades; 

m) Elaboração do mapa de chegada e distribuição dos conferencistas, assessores       
temáticos e Comissão Organizadora dos eventos em hotéis, bem como o percurso 
dos translados a serem realizados durante o evento; 

n) Preenchimento e entrega dos Certificados de Participação e Atestados de 
Freqüência;  

o) Serviço de Cerimonial; 
p) Assessoria às plenárias e auditórios; 

 
 
1.1.5 – Sala Vip 
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a) Recepção de entrada dos convidados especiais. 
b) Encaminhamento de convidados à comissão organizadora do evento. 
c) Assistência aos palestrantes, entrega de material. 
d) Assistência à sala VIP. 
 
1.1.6 – Pós-Congresso 
a) Elaboração de cartas de agradecimento à fornecedores e equipe de trabalho; 
b) Entrega de base de dados dos inscritos; 
c) Relatório e demonstrativo financeiro final do evento. 
d) Elaboração de cadastro final de participantes do evento. 
e) Desmontagem da estrutura do encontro; 
f) Envio de certificados remanescentes dos participantes. 
g) Outros esclarecimentos que se fizerem necessários referente à organização e  
         realização do evento. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  
 
2.1. Poderão participar da licitação as empresas cujo objeto social seja a prestação de 
serviços na área de eventos, e sem qualquer impedimento para o patrocínio de causas 
envolvendo a União Federal, Estado, Municípios, autarquias e fundações públicas, que 
atendam às condições do presente e que não estejam declarados inidôneos ou punidos 
com suspensão do direito de licitar com qualquer órgão público. 
 
2.2. Qualquer esclarecimento em relação à presente licitação somente serão prestados 
quando solicitados por escrito até 14/02/2012 no horário de 08:00hs às 12:00hs e das 
13:00hs às  18:00hs, de segunda à sexta feira e encaminhado ao Presidente da 

Comissão de Licitação, à Rua Monsenhor Celso, no. 154, 13º. Andar, centro – Curitiba 
– PR. Não serão aceitas consultas via e-mail ou fax.  
 
2.3. Os proponentes deverão apresentar os documentos e propostas da seguinte forma: 

 
ENVELOPE 1: EDITAL DE LICITAÇÃO CRESS - 11ª Região nº 001/2012 -   
DOCUMENTAÇÃO; 
 
ENVELOPE 2: EDITAL DE LICITAÇÃO CRESS - 11ª Região nº 001/2012  -  
PROPOSTA TÉCNICA; 
 
ENVELOPE 3: EDITAL DE LICITAÇÃO CRESS – 11ª Região nº 001/2012 - 
PROPOSTA DE  PREÇOS; 
 

3. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
 
3.1. Os proponentes apresentarão, no ENVELOPE 1, para habilitação, os seguintes 
documentos: 

3.1.1. Contrato social e alterações; 
3.1.2 Comprovante de registro na EMBRTAUR como empresa de eventos; 
3.1.3 Comprovante de existência de filial ou escritório próprio na cidade de Foz do 
Iguaçu; 
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3.1.4  Alvará junto a Prefeitura Municipal onde tem sede; 
3.1.5. Certidão negativa de débitos junto a Prefeitura Municipal, ou documento 
equivalente; 
3.1.6  CND; 
3.1.7.  CRF; 
3.1.8. Certidão negativa de débitos junto a Receita Federal, Estadual e Municipal; 
3.1.9. Código de atividade econômica CNPJ nº 82.30.001-Cartão de inscrição no 
CNPJ; 

 
3.2. Serão INABILITADOS os proponentes que deixarem de apresentar qualquer dos 
documentos referidos no item 3.1. 
 
3.3. Da decisão de inabilitação caberá recurso ao Conselho Regional de Serviço Social – 
11ª  Região, no prazo legal. 
 
3.4. Aos participantes inabilitados serão devolvidos os envelopes de propostas técnica e 
de preços, fechados, decorrido o prazo para recurso, após decisão final ou desistência. 
 
3.5. A inabilitação do proponente importará em preclusão do direito de participar das fases 
subseqüentes. 
 
3.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da 
administração, ou publicação em órgãos de imprensa oficial. 

 
3.6.1. A autenticação por funcionário da administração pode ser solicitada e 
providenciada pelo licitante até 48 horas antes da data da abertura dos envelopes. 

 
4. DA PROPOSTA TÉCNICA: 
4.1. Os proponentes apresentarão, no ENVELOPE 2 para habilitação, os seguintes 
documentos: 

 
4.1.1 Comprovante de qualificação técnica, mediante apresentação de atestado (s) 
ou outro(s) documento(s) idôneo(s), que demonstre(m) a experiência em trabalhos 
pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação. 

 
4.2. Os documentos que devam fazer parte das propostas poderão ser apresentados na 
forma do item 3 deste. 
 
5. DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 

5.1. A pontuação para este item será feita da seguinte forma: 
 
5.1.1 Tempo de Experiência anterior genérica  
Tempo de existência da empresa: 
 
            De 01 até 05 anos:     05 pontos  
            De 06 até 10 anos:     10 pontos 
            Acima de 11 anos:     15 pontos 
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Para verificação da contagem do tempo, somente serão computados os anos 
completos.   
 
5.1.2   Tempo de Experiência anterior específica   
 
Como requisito de pontuação, o licitante deverá comprovar a experiência na execução 
de atividades compatíveis com o objeto da licitação com a apresentação de 
documentos que comprovem a capacidade técnica computando-se do seguinte modo: 
                      Realização de 01 a 20 eventos: 10 pontos 
                      Realização de 21 a 50 eventos: 20 pontos 
                      Realização de mais de 50 eventos : 35 pontos 
 
Para aferição da pontuação neste item serão aceitos atestados de capacidade técnica, 
portfolios, folders de eventos, ou qualquer documento de eventos onde demonstre que 
a organização do evento foi da licitante.  
 

6.  DA PROPOSTA DE PREÇO: 
6.1. A proposta de preços deverá conter o valor para prestação de todos os serviços 
especificados no objeto da presente licitação, estipulados conforme consta da Minuta de 
Contrato. 
 
6.2. Os preços serão estipulados em Reais, com termo inicial na data da assinatura do 
contrato, nele já se considerando incluídas todas as despesas e encargos que possam 
incidir sobre a prestação de serviços. O valor proposto será de exclusiva e total 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo direito de pleitear, posteriormente, 
qualquer alteração do mesmo, salvo nas condições previstas na Lei n.º 8.666/93. 
 
As propostas técnicas e de preços deverão ser apresentadas, cada uma, em uma única 
via, datilografadas ou impressas, redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas pelo licitante. 
 
7. QUANTO À APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
7.1. Os envelopes, devidamente fechados, serão apresentados na forma do item 2.3 
deste devendo deles constar o nome do licitante e o endereçamento ao Conselho 
Regional de Serviço Social - CRESS 11ª Região. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  
 
8.1.O julgamento das propostas será feito em conformidade com as disposições contidas 
nos artigos 44, 45 e 48 da Lei 8.666/93. 
 
8.2. A Comissão de Licitação do CRESS-11ª Região, na data e horário fixados neste 
edital, procederá a abertura dos envelopes e dará início à fase de habilitação, decidindo 
quanto a esta. 
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8.3. Havendo manifestação dos licitantes no sentido de oferecer recursos contra o 
resultado da habilitação, a Comissão designada suspenderá a licitação, receberá os 
recursos, distribuí-los-á aos demais licitantes e receberá as contra-razões destas. 
 
8.4. Resolvida a fase de habilitação, a Comissão de Licitação procederá à abertura dos 
envelopes “proposta técnica” e “proposta de preço”, exclusivamente dos licitantes 
habilitados, em dia e horário previamente comunicado. 
 
8.5. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) forem apresentadas em desacordo com as exigências e disposições deste edital e 
da Lei 8.666/93, e em especial para a modalidade tecnica e preço; 
 
b) apresentarem manifestos e comprovados erros e desvios nos preços, ou indicações 
incompatíveis com os valores expressos numericamente ou por extenso, de forma a 
suscitar dúbia interpretação. 
 

8.6. Não serão consideradas as partes das propostas que contiverem vantagens não 
previstas neste edital. 

 
8.7. Uma vez recebidas as propostas, não serão mais admitidos pedidos de retificação de 
preço ou quaisquer outras condições oferecidas. 

 
8.8. No julgamento das propostas observar-se-á o seguinte: 

 
a) após os procedimentos da alínea anterior serão as propostas restantes 

classificadas de acordo com o somatório dos pontos obtidos; 
b) definida a classificação técnica das propostas, serão abertas as propostas de   
preços; 
 

8.9. Será declarada vencedora a proposta que obtiver o maior numero de pontos, sendo 
que na nota preço serão atribuidos os pontos da seguinte forma: 

 
NP = (MPL *100/PPL)*0,50 
Sendo: 
NP = Nota preço 
MPL = Menor preço proposto pelos proponentes/licitantes 
PPL =  Preço proposto pelo licitante 
 

8.10.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no 
§ 2o do art. 3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em 
ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro 
processo. 

 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
9.1 Se houver interposição de recursos, estes deverão ser em conformidade com o 
Capítulo V da Lei 8.666/93; 
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9.2. A dotação orçamentária pela qual correrão as despesas do contrato está prevista no 
elemento n.º 3.130 “SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS” do Plano de Contas; 
 
9.3. As licitantes deverão examinar detidamente as disposições contidas neste edital e na 
Minuta de Contrato, pois a simples apresentação da documentação e das propostas 
subentende a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, 
não sendo aceitas quaisquer alegações de desconhecimento de qualquer pormenor; 
 
9.4. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
9.5. A Comissão poderá desclassificar proponentes por ato fundamentado, sem direito à 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso comprove 
qualquer fato superveniente ou só conhecido após julgamento, que desabone a 
idoneidade da proponente; 
 
9.6. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documentos relativos a este edital; 
 
9.7. Todo e qualquer contrato ou documento oriundo desta licitação, estará vinculado a 
este edital do qual é parte integrante a Minuta de Contrato. 
 
9.8. Informações à respeito poderão ser obtidas no Conselho Regional de Serviço Social - 
CRESS – 11ª Região, no endereço constante do preâmbulo ou pelo telefone 3232-4725; 
 
9.9. A Minuta do Contrato é parte integrante deste edital; 
  
9.10. No caso de infrações cometidas no curso da licitação de que trata este edital, serão 
aplicadas as disposições previstas na Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, sem 
prejuízo da legislação civil e penal aplicável à espécie; 
 

 
 

Curitiba (PR) 
Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 
Processo Licitatório -  
 
 
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços técnicos 
especializados em organização, planejamento e execução do V CONGRESSO 
PARANAENSE DE ASSISTENTES SOCIAIS a realizar-se em outubro/2012 na cidade de 
Foz do Iguaçu/PR, de um lado CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 
– 11ª Região - Paraná, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
75.188.490/0001-09, com sede na rua Monsenhor Celso n.º 154, 13º andar, conjuntos 
1301 à 1313, Centro,  município de Curitiba, estado do Paraná – CEP 80010-913, neste 
ato representado por sua Conselheira Presidente  , brasileira, casada, assistente social, 
inscrita no CRESS sob nº ,  e pelo(o)a Conselheiro(a) Tesoureiro(a),  doravante 
designado contratante ou CRESS, e de outro ...................................., ..........., 
brasileiro(a) inscrito(a) na..........,  inscrito(a) no CPF/MF sob nº ..................,  com escritório 
profissional na ..................................., cidade de ........., Paraná,  CEP ..................., 
doravante denominado(a) contratado(a).  
 
FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 

 
Cláusula 1ª: O presente Contrato é firmado com amparo no resultado da licitação que se 
processou pelo edital 001/2012, em que se sagrou vencedor o(a)  contratado(a).  
 
Parágrafo único: - Vinculam-se ao presente Contrato a proposta técnica e de preços 
apresentada pelo(a) contratado(a), as quais ficam fazendo parte dele integrante. 
 
DO OBJETO DO CONTRATO  

 
Cláusula 2ª: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos profissionais na 
área de  organização, planejamento e execução do V CONGRESSO PARANAENSE 
DE ASSISTENTES SOCIAIS a realizar-se em outubro/2012 na cidade de Foz do 
Iguaçu/PR, compreendendo: 
 
1.Pré – Evento 
 
1.1.1 – Fases de Planejamento 

a) Elaboração do cronograma de atividades; 
b) Levantamento de todos os serviços necessários e de seus respectivos custos; 
c) Elaboração da planta baixa dos stands, demarcando as áreas a serem alocadas; 
d) Assessoria com relação ao custo ideal do metro quadrado de exposição; 
e) Assessoria quanto à estruturação da programação técnico-científica, com melhor  
aproveitamento das salas;   
f) Assessoria com relação à estruturação da programação social; 
g) Assessoria quanto ao esquema de transportes; 
h) Bloqueio de apartamentos em hotéis de fácil acesso ao evento, com negociação 
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de preço; 
i) Elaboração de material promocional para captação de recursos e patrocínios;  
j) Planejamento e divulgação do evento; 
k) Criação e produção de peças promocionais; 
l) Assessoria a convênio com agências de viagens. 

 
1.1.2 – Secretaria Preparatória  

a) Assessoria aos serviços de comunicação contratados  e no controle de qualidade            
dos produtos gráficos (tais como: logotipo; cartazes; folhetos; papel de carta, 
outros materiais de divulgação, etc.)  

b) Elaboração, etiquetagem, envio e arquivo de correspondência em geral; 
c) Envio de instruções para apresentação de trabalhos técnico-científicos (temas            

livres), recebimento dos trabalhos com cadastramento informatizado, e envio de            
respostas de aceitação dos trabalhos; 

d) Envio de correspondência para os palestrantes convidados, com controle de            
aceitação dos convites; 

e) Recebimento, processamento e envio de recibo de pré-inscrições através de um             
sistema de controle informatizado especial, devendo as importâncias recebidas             
ser depositadas em conta bancária de responsabilidade da Comissão             
Organizadora do evento; 

f) Dimensionamento das necessidades básicas do evento, controle de qualidade e             
coordenação dos serviços a serem sub-contratados relativos a: - produção gráfica; 
- filmagem e sonorização; - slides desk e projeção de slides; - vídeos, fax,             
computadores, impressoras e copiadoras; 

g) Assessoria na contratação de empresas especializadas, idôneas com experiência 
no mercado para os serviços acima descritos, somente mediante autorização 
expressa do Contratante, com base nas disposições da Lei 8666;   

h) Assessoria ao desenvolvimento, hospedagem e manutenção de web site do                   
congresso, com inscrição on-line e recebimento de trabalhos científicos, articulado 
aos serviços de comunicação  contratados; 

i) Dimensionamento das necessidades de pessoal de apoio técnico a ser             
subcontratado para o funcionamento no local do evento, tais como: recepcionistas; 
digitadores, auxiliares;  

j) Assessoria para escolha das pastas, crachás e brindes, bem como controle de             
qualidade da execução dos mesmos;  

k) Assessoria para a confecção do programa final (caderno com programação e             
resumos, confecção de cd´s contendo os trabalhos científicos), controle da             
qualidade gráfica e revisão de seus textos; 

l) Emissão de etiquetas para os crachás dos pré-inscritos; 
m) Emissão de listagem de pré-inscritos; 
n) Envio de tomada de preços às autoridades com protocolo de entrega; 
o) Assessoria na decoração de flores das mesas diretoras, e escolha das faixas e             

sinalização; 
p) Assessoria para instalação de serviços de apoio durante o evento, tais como 

espaço para agência bancária, fax e telefonia, serviços médicos e outros que se 
fizerem necessários; 

q) Contato constante com todos os fornecedores e confirmação final dos serviços; 
r) Secretaria Executiva Informatizada com Código de Barras;  
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s) Dimensionamento das necessidades, assessoria nas contratações, controle da            
qualidade dos serviços de som, equipamentos audiovisuais;  

 
1.1.3 – Administração da Exposição Paralela 

a) Envio de correspondência para as empresas especializadas na montagem e             
comercialização de standes para comercialização da exposição; 

b) Contato por telefone ou fax com os possíveis expositores para agenciamento 
direto de locação; 

c) Elaboração e envio dos contratos; 
d) Controle do recebimento dos pagamentos através de sistema informatizado             

exclusivo e depósitos em conta corrente indicada pela Comissão organizadora; 
e) Assessoria aos expositores quanto à contratação de todos os serviços de apoio             

necessários, tais como: - limpeza e segurança, - mobiliário, - credenciais, -             
equipamentos de áudio e vídeo, - telecomunicações, etc; 

f) Legalização do evento junto aos órgãos competentes; 
g) Acompanhamento do projeto arquitetônico da exposição com controle e assessoria 

às outras montadoras contratadas para decorações dos stands; 
h) Elaboração do “Manual do Expositor” e envio aos participantes da exposição; 
i) Assessoria e criação do projeto de sinalização e programação visual da exposição; 
j) Assistência técnica durante a exposição.  

 
1.1.4 – Secretaria Local  

a) Montagem da secretaria da empresa licitante vencedora no local do evento para: 
b) Supervisão e coordenação de todos os serviços subcontratados (incluindo água);  
c) Supervisão, coordenação e treinamento do pessoal de apoio subcontratado; 
d) Controle do credenciamento no local, com emissão de etiquetas para os crachás; 
e) Supervisão e montagem das pastas e entrega do material do congresso; 
f) Organização e controle do cerimonial das sessões de abertura e encerramento; 
g) Coordenação da montagem das salas para as sessões plenárias, simpósios, 

mesas redondas, slide-desk e da sala de imprensa; 
h) Supervisão do controle da entrada nas salas de reunião, assim como do 

funcionamento das sessões; 
i) Coordenação da montagem da sessão de posters; 
j) Apresentação à Comissão Organizadora Relatório e Demonstrativos Financeiros       

parciais, para prestação de contas, aos participantes, no final do evento; 
k) Coordenação dos eventos sociais; 
l) Fornecimento para fins estatísticos de listagens atualizadas diariamente, com o 

número de participantes inscritos, discriminados por país de origem, estado,       
município/cidades; 

m) Elaboração do mapa de chegada e distribuição dos conferencistas, assessores       
temáticos e Comissão Organizadora dos eventos em hotéis, bem como o percurso 
dos translados a serem realizados durante o evento;    

n) Preenchimento e entrega dos Certificados de Participação e Atestados de 
Freqüência;  

o) Serviço de Cerimonial; 
p) Assessoria às plenárias e auditórios; 
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1.1.5 – Sala Vip  
a) Recepção de entrada dos convidados especiais. 
b) Encaminhamento de convidados à comissão organizadora do evento. 
c) Assistência aos palestrantes, entrega de material. 
d) Assistência à sala VIP. 
 
1.1.6 – Pós-Congresso 

a) Elaboração de cartas de agradecimento à fornecedores e equipe de trabalho; 
b) Entrega de base de dados dos inscritos; 
c) Relatório e demonstrativo financeiro final do evento. 
d) Elaboração de cadastro final de participantes do evento. 
e) Desmontagem da estrutura do encontro; 
f) Envio de certificados remanescentes dos participantes. 
g) Outros esclarecimentos que se fizerem necessários referente à organização e  

realização do evento.  
 

DO VALOR CONTRATUAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Cláusula 3ª: - O valor total do contrato é estipulado em R$ ....... (...........) cujas despesas 
correrão à conta das dotações orçamentárias constantes na rubrica “SERVIÇOS DE 
TERCEIROS E ENCARGOS”  Código 3.130 - do Plano de Contas. 
 
Parágrafo único: - Os valores contratados são fixos e irreajustáveis durante o período de 
vigência do Contrato; 

 
Cláusula 4ª: – O contratante deverá efetuar o pagamento da prestação dos serviços até 
o 5º dia útil do mês seguinte à prestação de serviços, descontados os tributos a título de 
contribuição para a Previdência Social e Imposto de Renda, quando for o caso. 
 
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO CONTRATANTE 
 
Cláusula 5ª: – O contratante compromete-se a enviar ao escritório do (a) contratado 
(a), as requisições de serviços no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas.  
 
Cláusula 6ª: - Todas as despesas com deslocamentos, viagens e diárias, despesas com 
representação e custas judiciais correrão por conta do Contratante, mediante reembolso 
ou adiantamento, quando for o caso e mediante a devida prestação de contas. 

 
Cláusula 7ª: – Eventuais custas de cunho processual, tais como perícias técnicas, 
honorários de contador e outras que possa surgir, deverão ser arcadas exclusivamente 
pelo Contratante. 

 
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO(A) CONTRATADO(A) 
 
Cláusula 8ª: - O(A)  contratado(a) deverá apresentar relatório do andamento dos 
trabalhos quando devidamente solicitado pelo Conselho Contratante.  
DA FORMA E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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Cláusula 9ª: Na execução dos serviços objeto do presente contrato observar-se-á o 
seguinte: 

 
a) A prestação dos serviços deverá ser executada pessoal e diretamente pelo(a) 
contratado (a), sendo vedado a transferência para terceiros, no todo ou em parte, salvo 
motivo de força maior, devidamente justificado e comprovado, quando então o(a) 
contratado(a) poderá substabelecer os poderes conferidos pelo contratante, mediante 
prévia e expressa autorização, permanecendo, no entanto, responsável pelos atos 
praticados, não cabendo qualquer ônus para o contratante.  

 
b) os serviços serão executados no escritório profissional do(a) contratado(a), 
competindo, contudo, seu comparecimento na sede do contratante para colher 
informações e dados necessários à execução dos serviços, receber e devolver processos, 
documentos e materiais, participar de reuniões e outros encontros, e demais atividades 
que lhe demandem a presença; 
 
c) os serviços serão executados na sede do contratante, quando as condições inerentes 
à movimentação de documentos assim o recomendem como  forma de evitar perdas e 
extravios, hipótese em que o(a) contratado(a) mobilizará os recursos humanos e 
materiais necessários; 

 
d) os serviços serão executados sem qualquer vinculação de horário e subordinação, 
cabendo-lhes, contudo, comparecer à sede do contratante sempre que solicitado, 
mediante prévia comunicação;  

 
e) os recursos humanos correspondentes às atividades de apoio aos serviços técnicos, e 
todos os recursos materiais serão de responsabilidade do(a) contratado(a), sem prejuízo 
da possibilidade de utilização da infra-estrutura do contratante quando os serviços 
vierem a ser executados na sede deste; 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
Cláusula 10: - O presente Contrato terá vigência pelo período de 12 meses, contados da 
data de sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por igual período, de 
acordo com o interesse público do CONTRATANTE e aceitação da CONTRATADA, 
condicionado à conclusão dos serviços. 
 
DA RESCISÃO AMIGÁVEL 
 
Cláusula 11: - As partes poderão, amigavelmente, rescindir antecipadamente o presente 
contrato, antes de atingido o termo final estabelecido inicialmente ou os decorrentes de 
prorrogações, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, respeitadas as 
disposições legais pertinentes e desde que a opção pela rescisão não cause prejuízos ao 
contratante. 

 
DA RESCISÃO CONTENCIOSA 
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Cláusula 12: - O contratante poderá, diante do descumprimento de cláusulas contratuais 
e de disposições legais, declarar rescindido o presente Contrato, conforme as disposições 
autorizativas previstas nas normas de regência. 

 
DAS MULTAS 
 
Cláusula 13: - Sem prejuízo da possibilidade de rescisão, que fica a critério do 
contratante, estipulam-se as seguintes multas por infrações praticadas pelo(a) 
contratado(a): 
 
a) 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, no caso de inexecução total; 
b) até 10% (dez por cento) do valor das parcelas restantes do Contrato, no caso de 
inexecução parcial, devendo o valor da multa ser fixado em conformidade com a 
gravidade da falta; 
c) 1% (um por cento) ao dia, calculado sobre o valor da parcela mensal, no caso de 
atraso na entrega de serviço cujo prazo tenha sido previamente estipulado; 
 
DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 
 
Cláusula 13: - O presente Contrato é regido pelas seguintes normas: 

 
a) pelo Código Civil Brasileiro, especialmente os artigos 1216 e seguintes, no tocante às 
relações de prestação de serviços, não gerando vínculo empregatício entre o(a) 
contratado(a)  em relação ao contratante; 

 
b) pela Lei n.º 8.666, de 21.6.1993 e suas alterações, em toda a matéria não abrangida 
pela disposição legal referida na alínea “a” supra, especialmente direitos, obrigações e 
sanções. 
 
Cláusula 14: O contratante não responderá por quaisquer obrigações tributárias, 
previdenciárias, trabalhistas, civis e de qualquer outra natureza, que sejam de 
competência do(a) contratado(a).  
 
 
DAS RESPONSABILIDADES RESIDUAIS 

 
Cláusula 15: A responsabilidade técnica por documentos e trabalhos elaborados pelo(a) 
contratado(a) não se extinguirá com a rescisão amigável ou contenciosa deste Contrato, 
incumbindo-lhe, ainda, nessa hipótese, transferir ao contratante ou a quem este indicar, 
todos os documentos e informações relacionados aos serviços objeto deste Contrato. 
 
DO FORO 
 
Cláusula 16: – Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o 
Juízo Cível do Foro da Comarca de Curitiba, com exclusão de qualquer outro. 
 
  Estando assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito legal. 
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      Curitiba, __ de _____ de  
 
 
 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 
CRESS- 11ª Região - Paraná 

Contratante 
 
 
 
 

Contratado(a) 
 
 
 
 

Testemunhas: .................................................         ..................................................... 
 

 


